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RESUMO

Esta tese procura investigar os fundamentos do desenho ideacional contextua-
lizado no imaginário da arquitectura contemporânea experimental traduzida pelos 
seus artefactos desenhados englobados entre as décadas de 1960 e 1990.

Estes artefactos projectuais desenhados em arquitecturas de papel, apresen-
tam um modo centralizado nas actividades visionárias de autores: como Ron Her-
ron, Peter Cook, Constant Nieuwenhuys ou Yona Friedman e retomados mais tarde 
por Raimund Abraham, Lebbeus Woods e Aldo Rossi. Ao proporem visões determi-
nantes para novos modelos e dispositivos relacionais que o desenho vai desenvolver 
como evocação arquitectónica.

Estes desenhos evocam o modo imediato de uma complexidade de caracte-
rísticas fundamentalmente práticas que procuram responder à intenção de inventar 
cenários teatrais, marginais e utópicos, repercutidos na imagética do arquitecto en-
quanto motivação visionária de uma arquitectura experimental.

Encontra-se na motivação visionária, as interpretações possíveis, do modo 
como expressam e manifestam a prática arquitectónica contemporânea, ao convergi-
rem-se a partir do desenlace de ficções, de experiências espaciais enquadradas entre 
uma relação cúmplice: observador e desenho.

A tese começa, por isso, por situar o desenho num território entre o imaginário 
arquitectónico e a composição gráfica, entre a invenção de espacialidades e o capri-
cho, entre espaço ordenado e o não construído, ao objectivar estrategicamente as 
acções no conjunto das narrativas e processos disseminados pelo desenho.

O processo de imaginar, o carácter consequente no desenho, simultaneamente 
ideológico e conceptual aparentam ser a relação protocolar que estabelece os privi-
légios de uma estrutura alargada à imagem contemporânea, centrada numa perspe-
tiva analítica e experimental.

Paralelamente, o trabalho procura, no desenho à margem na utilidade do inú-
til do processo do arquitecto, o código de um nexo que nunca se interrompe, mas 



que em tudo se fragmenta — um desígnio fenomenológico do oposto, do lírico e do 
dissonante, pretendido pelo autor.

Esta perspectiva é centrada e fundamentada na análise de testemunhos prá-
ticos e teóricos de autores que utilizam o desenho nos seus processos (tal como o 
autor), no reconhecimento dos fragmentos, formas e ambientes, englobados num 
determinado contexto de representação arquitectónica e artística, na interpretação e 
comunicação, do que se constitui modelo e paradigma.

Deste modo no pretendeu-se construir a tese apoiada em três capítulos prin-
cipais e um de conclusões que procura enquadrar os conceitos enunciados no título 
e sub-título. Deste modo, no Capítulo I, expõe-se os estados circunstanciados do 
desenho através dos conceitos de resistência, lirismo, permanência não construída, 
espaço margem, heterarquia e macroscopia.

No Capítulo II estruturou-se em formato de entrevistas construídas pela refle-
xão produzida entre os autores Álvaro Siza, Eduardo Souto de Moura, José Pedro 
Croft, Luís Viegas e Nuno Grande.

Este capítulo permitiu incorporar as diferentes experiências e visões destes auto-
res e o confronto do desenho feito à margem de uma utilidade, tendo como tema de dis-
cussão a referencia ao texto 063/02/20150901 “As pedras soterradas” de Álvaro Siza.

No Capítulo III expôe-se o espaço de confronto entre o autor e o desenho, en-
tre o autor e os processos do desenho no espaço margem, entre o autor e a realidade 
não construída. Este capítulo procura ainda descrever as experiências desenvolvidas 
em atelier na correspondência dos desenhos produzidos pelas varias séries abordadas 
pelas macroscopias.

O Capítulo IV estabelece os princípios das conclusões, procura-se nas hipóte-
ses reconhecer as circunstâncias do desenho à margem, do seu carácter performativo 
e oscilatório, das suas idiossincrasias, dos seus impasses e das suas revelações.



ABSTRACT

This thesis seeks to investigate the basic principles of  ideational drawing con-
textualized on experimental contemporary architecture’s imaginarium based on 
drawn artifacts encompassed between 1960 and 1990.

These projectual artifacts drawn in paper demonstrate a central point in the 
visionary activities of  authors such as: Ron Herron, Peter Cook, Constant Nieuwen-
huys or Yona Friedman and later addressed by Raimund Abraham, Lebbeus Woods 
and Aldo Rossi. By proposing determinant visions to new models and devices which 
drawing will develop as an architectonic evocation.

These drawings evoke the immediate mode of  complex characteristics fun-
damentally practical that seek to respond to the intention of  inventing theatrical, 
marginal and utopian scenarios, reflecting on the architect’s imagery as a visionary 
motivation of  experimental architecture.

One finds in this visionary motivation the possible interpretations of  the way 
they express and manifest contemporary architectural practice as they converge from 
the outcome of  fictions, spatial experiences framed between an accomplice relation-
ship: observer and drawing.

This thesis, therefore, begins by placing drawing in a territory between the ar-
chitectural imaginary and the graphic composition, between the invention of  spati-
alities and the whim, between ordered and unbuilt space, by strategically objectifying 
the actions in the narratives and processes as a whole. disseminated throughout the 
drawing.

The process of  imagining, the consequent character in drawing, simultane-
ously ideological and conceptual, seem to be the protocol relation that establishes 
the privileges of  a structure extended to the contemporary image, centered on an 
analytical and experimental perspective.

At the same time, the work seeks, in the marginal drawing the utility of  the 
uselessness of  the architect’s process, the code of  a nexus that is never interrupted, 



but in which everything is fragmented — a phenomenological design of  the opposite, 
the lyrical and the dissonant, intended by author.

This perspective is centered and based on the analysis of  practical and theo-
retical testimonies of  authors who use drawing in their processes (such as the author), 
in the recognition of  fragments, shapes and environments, encompassed in a certain 
context of  architectural and artistic representation, in interpretation and communi-
cation, on what constitutes a model and paradigm.

Thus, it was intended to build the thesis with three main chapters and one to 
conclude seeking to frame the concepts stated in the title and subtitle. Thus, in Chap-
ter I, the detailed states of  drawing are exposed through the concepts of  resistance, 
lyricism, unbuilt permanence, margin space, heterarchy and macroscopy.

Chapter II is structured in interviews based on the reflection produced by the 
authors such as Álvaro Siza, Eduardo Souto de Moura, Jose Pedro Croft, Luís Viegas 
and Nuno Grande.

This chapter allowed to incorporate the different experiences and visions of  
these authors and the confrontation of  drawing made on the fringes of  an utility, the 
subject of  discussion being the reference to the text 063/02/20150901 Álvaro Siza’s 
“As pedras soterradas”.

Chapter III presents the space of  confrontation between the author and the 
drawing, between the author and the processes of  drawing in the margin space, 
between the author and the unbuilt reality. This chapter also seeks to describe the 
experiences developed in a studio corresponding to the drawings produced by the 
various series addressed by macroscopies.

Chapter IV establishes the principles of  the conclusions, seeking in the hy-
pothesis of  recognizing the circumstances of  marginal drawing, its performative and 
oscillatory character, its idiosyncrasies, its impasses and its revelations.
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I	 Motivações	—	Uma	visão	auto-etnográfica

As metáforas incitam-se e coordenam mais que as sensações, até ao ponto 
de que o espírito é pura e simplesmente uma sintaxe de metáforas1.

Gaston Bachelard

Reconhece-se que o rótulo «tese» transporta per si uma densidade pouco confor-
tável pelo qual a actividade de projectar e pensar a arquitectura dentro da sua praxis pro-
duz muitas vezes uma inércia ao pensamento critico e à reflexão cuidada e disciplinar. 

O início de qualquer trabalho de investigação que se pretenda crítico arrasta 
consigo uma responsabilidade mental e ética. Não fomos nesse sentido apanhados 
desprevenidos ao procurar encontrar um título para este trabalho que pudesse en-
contrar um estudo metodológico daquilo que Bruno Zevi considera ser em ambos 
os planos, crítico e prático, l’argomento piú interessante de uma clarificação pessoal 
necessária. Escolheu-se precisamente investigar sobre o desenho por poder pensar-se 
em dar uma imediata noção do plano em que se pretendia discutir o problema: pri-
meiro pela sua presença motriz e operativa da profissão de arquitecto, segundo pela 
idiossincrasia de o situar como capricho.

Investigar não é apenas reunir fragmentos avalizados e difundidos por um 
conhecimento vasto e abrangente. Engloba ideias base de auto-exercício, de faculda-
des, de liberdade pessoal e esforço constante pela originalidade de pensar, quer dizer, 
implica a responsabilidade de uma destreza intelectual aliada à escrita, algo que 
muitas vezes se distancia da prática profissional mais impactante e sedutora. 

Conhecendo os riscos latentes, porque resolvi corrê-los? Para esclarecer de 
imediato, não se pretendeu fazer um trabalho sistematizador que obedecesse a uma 
certa visão dogmática, dominante, receptiva e narrativa, mas sim um compromisso 
prévio, que obrigasse a uma disciplina de explanação entre o desenho operativo do 
arquitecto, enquanto autor e por outro o desenho que toca as margens do não cons-

1 Bachelard, cit. in Pallasmaa, 2014, 79.
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truído, sem nos lançarmos no vazio especulativo ou filosófico sobre a arte.
Logo, toda a disciplina e ordem voluntárias não são demais para evitar o peri-

go de uma queda no precipício. É assim decisivo que este trabalho procura aprofun-
dar particularidades desse desenho, desse olhar que questiona, quer nas suas pecu-
liares expressões, enquanto objecto operativo no projecto ou quando derivam para a 
sua ausência, quer também procurando configurar novas ideias ou distanciando-se 
da ideia consciente do acto de projectar.

Do pensar através de um desenho muitas vezes obsessivo observado como 
macroscopias, numa espécie de lente transformadora que permite estender um plano 
mais vasto dessa construção imaginada e que, segundo Georges Perec, nos permite 
situar na questão latente: “Devemos apreender a viver mais em escadas. Mas como?” 
(Perec, 1997, p. 38).

Ao situar a questão, introduz-se não apenas uma visão panorâmica da folha 
desenhada, como também se introduz através da viagem entre esses limites desenha-
dos decorrentes da exploração e perseguição da presença/ausência na acção opera-
tiva do projecto. 

Cremos poder situar na razoabilidade do inteligível, dizendo ser em determina-
do momento a síntese provisória que nos corresponde e que, como tal, expressão de uma 
necessidade que supomos condição sine qua non de uma cultura viva, latente e integrada.

A primeira grande dificuldade foi naturalmente, aquela que resultava da neces-
sidade de limitar o âmbito do trabalho, por uma séria vontade de enraizar as conclu-
sões possíveis, pelas quais muitas das pessoas que de forma mais ou menos sistemática 
se dedicaram ou dedicam ao estudo do desenho em toda a sua multipolaridade e pro-
fundidade, que se pretende focado, o qual constitui o verdadeiro centro do trabalho.

E claro que existem em qualquer tipo de actividade investigativa franjas de 
contacto com outras actividades, pensamentos e conceitos mais ou menos paralelos 
que marcam zonas fronteiriças e contornos imprecisos, sobretudo e em relação ao 
objecto marginal — o desenho marginal. Isso acontece perigosamente pela necessi-
dade de o justificar em termos de posição lógica ou mais ingenuamente ideológica, 
tomada como condição prévia de uma subsequente construção crítica.

Disso pretendemos defender-nos. Era, no entanto, necessário, para que se 
pudessem encerrar as aberturas que conduziam diretamente a outros campos, em-
pregar argumentos que validamente justificassem a possibilidade de o fazer. Nesse 
sentido, e creio que apenas nesse, o apoio de argumentos de carácter decorrente da 
experiência de arquitecto e do vocabulário intrínseco da arquitectura na acção dis-
ciplinar do desenho associado ao processo do projecto nas significações pelos quais 
constrói e comunica, e por outro lado, o do viajante experimentador do acaso fixado 
pelo não construído e pela margem. 

Porém, o projecto artístico desta tese e que se expõe, constitui um processo 
paralelo à actividade projectual do autor. Procura-se deste modo transportar na ima-
gética resultante dos desenhos produzidos, contribuir para a fundamentação teórica 
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de uma auto-reflexão sobre o desenho. 
Sabemos que é preciso haver um corpo de pensamentos e ideias onde se iden-

tifiquem os objectos desenhados, onde se localizam para reivindicar o posiciona-
mento deles mesmos nos cenários que legitimam sem cairmos numa orfandade, mas 
veicular-lhes portas de entrada. 

Apresenta-se, contudo, uma garantia na transitoriedade de um actual estado 
de síntese de um texto, simultaneamente analítico e narrativo, construído sobre a 
fragilidade do discurso escrito, embora desviado e por vezes oblíquo, tocando franjas 
obscuras e menos científico.

Desvios que sabemos de um posicionamento menos eficaz para o que se pre-
tende construir, mas que procura aquilo que deixa prever de caminhos novos que 
venham enriquecer ou negar — se tal for necessário — as bases agora propostas 
para uma investigação sobre o desenho do arquitecto: a sua origem periférica ou o 
redobramento em torno do não construído, esgrimido nas suas margens, existências 
ou paradoxos.
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II Apresentação do objecto de estudo

Algum canto do cérebro regista o que mais tarde emerge (…) Quem mais 
vê mais “inventa”, não sendo isso contradição2.

Álvaro Siza

Esta tese tem como objectivo analisar e circunscrever os fundamentos do dese-
nho ideacional, do experimento, do acto do desenho do arquitecto, quando realizado 
à margem da sua actividade projectual ao estabelecer uma cartografia imagética do 
desenho enquanto acontecimento na margem. 

A margem é pensada como periferia de algo, corpo de algo, um contexto entre 
a motivação visionária de um devir e a auto-reflexão enquanto arquitetura não cons-
truída na pluralidade de um percurso/discurso/processo disciplinar, sobre as derivas 
dessa existência enquanto autor, arquitecto ou artista. Deste modo será importante 
evidenciar os contributos de outros autores e desses desenhos à margem, enquanto 
atravessamento limiar do espaço do projecto arquitectónico sem ser presente mas 
estar presente, para manipular o que se procura, evocando-se o espaço delirante 
entre o imaginário, o não construído e o não construível e os esclarecimentos dessas 
funcionalidades do pensamento criativo, desenho/redesenho.

 Pretende-se ainda, que este estudo tenha nos diferentes contextos construídos 
pelo desenho, sobretudo na sua razão directa e disciplinar com a arquitectura, a 
origem de uma existência desenvolvida no plano do projecto autoral e artístico, no 
processo potencial da transformação da matéria imagética em semelhanças de cená-
rios teatrais3, marginais e utópicos.

Considera-se ainda relevante questionar e interpretar as diferentes possibilida-
des entre centro e periferia e de que modo se expressam e manifestam nas práticas arqui-
tectónicas contemporâneas, entre o mistério da concepção e as arquitecturas de papel. 

Por outro lado, este trabalho procura encontrar nas respostas aos desígnios 
exploratórios dos processos criativos desses desenhos, os diferentes estados que origi-
nam reflexões distintas, observando — através de macroscopias — os impulsos que 
alimentam o inesperado, o inusitado e a margem; o estado líquido e o lugar sublima-
do do imaginar. 

Procura-se investigar entre a vulnerabilidade consciente desses estados, das ideias 
originadas no desespero e na conveniência, sustentar a ação consciente onde tudo é 
possível, descobrir, compreender ou simplesmente abandonar. É desenhar para nada. 

Salienta-se, contudo, o posicionamento do tema da dissertação, quanto a dois 

2 Nota escrita por Álvaro Siza no aeroporto de Taipé (Siza, 2018, p. 51).

3 Os cenários teatrais, sendo a referência maior o “Teatro del Mondo” de Aldo Rossi para a Bienal de Veneza em 1979. 
Teatro que assume a alegoria do espaço margem. Acopolado junto à Basílica de Santa Maria della Salute, constrói 
de forma singular a itinerância, os enredos, as memórias colectivas e individuais de uma arquitectura efémera.



18   |   Introdução

conceitos base: macroscopia e margem. O primeiro — a macroscopia — procura 
encontrar a pluralidade disseminada nos desenhos elaborados no espaço projectual, 
as transversalidades dessas representações, na relação directa entre a observação que 
se descobre num intrínseco estado iniciático, de um lugar entre o abstracto e um 
território visual consciente. Um lugar onde as realidades arquitectónicas contempo-
râneas propostas por vários autores entre as décadas de 60 e 90 demonstram dentro 
deste contexto as funcionalidades operativas ou experimentais de um pensamento 
criativo incluído num quadro imagético visionário. Ainda dentro deste contexto das 
funcionalidades operativas da macroscopia, um instrumento lente, como o denomi-
namos, a possibilidade de construir no projecto artístico uma série de experiências 
desenhadas intituladas [Un]fold Landscapes, as quais acontecem em torno de dialéticas 
do desenho performativo, de oscilação do olhar onde a reversibilidade não seria 
então perfeita, entre dois polos simétricos. O visível e o invisível, segundo uma ma-
croscopia, penderia para o lado do último, enquanto invisível inteligível.

O segundo conceito — margem — fixa os factores mais periféricos desses 
desenhos-deslocamento. Estes conceitos enunciam os mecanismos pelos quais o jogo 
imagético e múltiplo da sintaxe arquitetónica permite construir, entre signos frag-
mentados, um diálogo de uma narrativa edificante em contextos que revelam a cir-
cunstância que se manifesta no espaço marginal da representação arquitectónica. 
Dentro desta narrativa edificante, estes desenhos invocam um pensamento arquite-
tónico não-construído, dando relevância ao capricho — enquanto desenho feito à 
margem de uma utilidade — e permitem revelar a sua intenção, numa analogia às 
representações e disposições do pensamento arquitectónico: a representação que o 
arquiteto faz de si próprio nas relações que estabelece entre invenção e intervenção; 
a representação que culturalmente atribuímos ao desenho como uma forma de uso 
e pensamento; e também a representação dos modelos de resistência que atravessam 
esse  desenho no espaço à margem do projecto arquitectónico.

Descobre-se sobre esse desenho um confronto, que procura no desenho opera-
tivo, lógico e pragmático o reconhecimento de ser eficaz ao articular o pensamento 
do arquitecto (um encontro de cegueiras), ao encontrar as significações que formam 
esses lugares por analogia o que constrói e comunica sobre o outro limite da margem 
e ao permitir construir no campo do auto-reconhecimento um lugar de resistência, 
da barricada à ação comum às necessárias provocações que alimentam o pensamen-
to criativo, na utilidade do gesto inútil. 

A pluralidade de usos do desenho arquitectónico contemporâneo, em que de-
senhar ainda é procurar estabelecer nas ideias evocadas no conjunto de possibilida-
des e hipóteses que permitem reconhecer as questões fundamentais que delimitam 
este trabalho poderão ser enunciadas da seguinte forma: 

1. São os desenhos marginais “As pedras soterradas” (Siza, 2018, p. 161) no 
campo operativo do desenho do arquitecto? 2. Ao afirmar-se “repetir nunca é repe-
tir” podemos depreender na ideia de pathos, a inevitabilidade de tocar a margem? 3. 
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Podemos estender esse lado operativo do desenho de projecto transpondo-o para um 
lugar, a margem? 4. São essas presenças desenhadas, o espaço lírico e de desvio do 
desenho do arquitecto?

Estas questões procuram centrar ou descobrir esse desenho específico que se 
apresenta num lugar diferenciador. Por outro lado, este trabalho tem como objetivo 
encontrar, a partir de ficções desenhadas e de experiências do imaginário arquitectó-
nico, os desfechos transformados em macroscopias mediadas entre a praxis projectual 
e também enquanto praxis desenhada que, por sua vez, enquadradas numa relação 
panóptica entre observador (autor) e objeto (desenho), ligados à arquitectura, im-
põem movimentos exteriorizados compositivos gráficos e espaciais, entre a imagem 
figurativa de narrativas imaginárias, simultaneamente ideológicas e de resistência. 

Pretendemos, com estas afirmações, justificar uma estrutura alargada ao de-
senho contemporâneo centrado numa perspetiva experimental, construindo espaços 
em nexos que nunca se interrompem, mas que em tudo se fragmentam: o desígnio 
fenomenológico do oposto, do lírico e do dissonante.

O reconhecimento desses fragmentos em formas e ambientes, englobados em 
determinados contextos de representação4 imaginada, sublevam este trabalho com 
modelos inspiradores das cenografias literárias em As cidades invisíveis ou Dicionário de 
Lugares Imaginários. Do seu reconhecimento a propósito do teatro, na relação dupla 
actor/espectador, analisamos da mesma forma essa relação cenográfica inferida pelo 
espaço palco — desenhador e desenho, onde “no seu interior, nada pode ser aciden-
tal, mas nada pode ser resolvido permanentemente” (Rossi, 1981, p. 43).

4 Estas representações surgem englobadas pela leitura de autores como Platão, Thomas More, J.R.R. Tolkien, 
Italo Calvino, Jorge Luis Borges, Humberto Eco, Alberto Manguel e Gianni Guadalupi, H. G. Wells, Oscar 
Wilde e Frank Kafka; pelas narrativas e contextos que alimentam o imaginário ou a convicção da viagem. 
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III Argumentos e objectivos

Para delinear o campo de investigação deste trabalho foram fundamentais as 
duas práticas convergentes no uso do desenho. Por um lado, a minha profissão de 
arquitecto, na presença diária do exercício do desenho no espaço do atelier, possibili-
tando o aprofundamento e a consolidação através da arquitectura, mas sobretudo na 
dinâmica intrínseca do esquisso e nas operações ligadas à sua execução, que despo-
letam uma atividade criativa dentro de um processo específico do desenho operativo.

Paralelamente ao exercício disciplinar da arquitectura, procura-se encontrar 
uma explicação nos actos desenhados à margem, os reflexos, despoletados pelas ex-
cessivas condicionantes que o projecto e a arquitectura hoje em dia tem na sua for-
malização. As inflexões tomadas pelo campo mais livre e experimental da expressão 
desenhada na relação estreita entre a possibilidade latente de um desenho “indisci-
plinado”, estabelece novos discursos e composições arquitectónicas ao interligar a 
produção artística em contraponto à disciplina arquitectural. 

Por outro lado, a minha docência de Desenho na Escola Superior Artística do 
Porto e com ela, a possibilidade de aprofundar neste trabalho métodos pedagógicos 
aplicados ao desenho de arquitectura, consolidando o papel relevante no ensino do 
desenho intrinsecamente ligado ao pensar a arquitectura.

Estes percursos sobrepostos e cruzados no uso do desenho, são a prática que 
aborda o trabalho do autor, em acções como projectar, experimentar e repetir. Es-
tas são disposições constantes no decorrer deste trabalho. Podemos também ter em 
conta, neste contexto, a forma como os desenhos se fundem noutras práticas, não so-
mente de informação de índole gráfica, isto é, o modo como o autor numa perspecti-
va mais plural combina informação precedente de diversas origens à experiência do 
desenho num lugar que transcende a sua grafia.

Procurou-se informação decorrente da experimentação utilizada dentro do 
campo relacional da arquitectura, ao situar-se novas proposições imagéticas, que es-
tabelecem novas linhas de orientação que demarcam e ligam novas formas de pen-
samento numa aproximação criativa: o que significa o desenho hoje? Ou, qual a sua 
importância enquanto experiência à margem?

Estas questões pretendem construir argumentos sobre o questionamento 
quotidiano, tanto pelo desenho na arquitectura, como na experiência pedagógica 
e científica. Por outro lado, procura-se introduzir a noção de capricho no diálogo 
manifesto da condição visionária, origem demarcada de uma actividade em que o 
desenho se oferece, dando espaço ao imprevisível e ao fantástico, fundamentando as 
características dessas imagens filtradas pela vontade de transpor as convenções.

São também importantes as condições instrumentais (a sua execução) em que 
todos os materiais são válidos, para exprimir a escolha neste contexto imagético, ao 
poder atribuir-se e restituir alguma verdade aproximando-se de uma arte desinteres-
sada do seu valor representativo, englobada na arquitectura, e analisar a possibili-
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dade de um “pensamento horizontal”5, que de certa forma está enraizado na lógica 
construtiva do arquitecto, e que transborda para o desenho, seja ele operativo ou 
simplesmente ficcional.

5  Rui Chafes explica o pensamento horizontal “como espaços cheios de fragmentos, de buracos, de espaços ocos, 
sem hierarquias… tudo é valido e de qualquer maneira” (Chafes & Matos, 2016, p. 28).
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IV  Enquadramento metodológico

Como já foi referido, o projecto desta tese tem como importância particular 
a investigação conduzida pela prática (practice-led research) da experiência do desenho 
e do estudo desse desenho, na actividade do arquitecto. Tem como objectivo incluir 
na pesquisa, o conjunto de acções decorrentes dessa actividade e das suas idiossin-
crasias. Desta forma optou-se por desenvolver a partir dessa actividade prática uma 
reflexão, partindo da análise de desenhos e discursos de outros autores sobre um 
espaço que designamos marginal ou à margem.

Esta opção procura encontrar na prática desenvolvida pelo autor as reflexões 
necessárias sobre a produção desses desenhos, no seu contexto experimental de os 
pensar como arquitectura, adquirindo desta forma uma relação muitifacetada e ba-
silar, que permita determinar um lugar geográfico no processo criativo de uma reali-
dade que existe algures e se caracteriza por uma realidade ontológica.

A presença do desenho no processo criativo, levou por proximidade a que um 
conjunto de autores — Álvaro Siza, Eduardo Souto de Moura, Luís Viegas e José 
Pedro Croft — fossem objecto de encontro discursivo sobre a temática desta tese. Os 
seus testemunhos vêm reforçar a actividade dinâmica que o desenho nos processos 
criativos adquire projectados pela existência da ideia de deriva, centro e periferia.

Outro dos métodos de trabalho adoptados foi encontrar na presença de outros 
autores que marcaram as décadas de 60 a 90, uma época de grande exibição expe-
rimental do desenho arquitectónico — Peter Cook, Ron Herron, Aldo Rossi, Yona 
Friedman, Raimund Abraham, Lebbeus Woods — como resposta a uma consciência 
produzida pela visibilidade das suas obras e relacionada com as estratégias impostas 
por uma época de grandes mudanças sociais, politicas, económicas, tecnológicas, éti-
cas e estéticas, que vão repercurtir sobre o espaço da representação arquitectónica e 
a produção de desenhos num crescente espaço conceptual de arquitecturas de papel.

Realçamos também o posicionamento do autor no modo como a representação 
arquitectónica adquire uma centralidade na sua acção dupla arquitecto/artista — o 
papel entre a dedução operativa e a experimentação conceptual determinada por 
macroscopias, num contexto experimental auto-etnográfico, destacando, contudo, os 
processos elaborados na construção dos desenhos sob o fascínio da valorização da ex-
periência e que coloca o autor num espaço narrativo exposto ao artifício do desenho. 

Um intento crucial de convergência e de dúvida, um espaço de mediação 
entre aquilo que acontece e aquilo que por vezes surge em forma de espanto ou 
de assombro, referimos as modalidades de expressividade desenhada que permitem 
compreender os exercícios práticos no discurso íntimo e da sua apropriação táctica 
para efeitos de afirmação. 

Duas realidades correspondentes, mas que ao mesmo tempo se particulari-
zam, dando espaço a duas singularidades estabelecidas pela experiência objectiva, 
por um lado, e a adição mais impactante e transformadora, por outro.
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Destacamos deste modo, a construção da correspondência experimental do 
desenho operativo do projecto na dupla mediação, entre uma realidade observada 
pela prática do exercício projectual e por outra imaginada e ficcionada. 

O contributo das opções imaginadas sistematizadas pela prática dos desenhos 
à margem, englobados no conceito do genius loci do imaginar, um espírito do lugar 
apropriado pelo autor, procura uma autenticidade e um carácter para esses lugares 
imaginários, representa uma leitura primordial e um levantamento de realidades 
específicas de um lugar individual, dos seus significados culturais e artísticos ao per-
mitirem desenvolver a sua própria identidade, proporcionando uma pluralidade de 
sentidos de uma recreação auto-poética ainda por disciplinar.

Pretendemos, por isso, definir nessa prática experimental um topos onde o 
projecto invoque a arquitectura. Explorando e reinterpretando o seu significado 
através de macroscopias, as suas múltiplas leituras remetem-nos para a diversidade 
de significados do papel desse desenho intérprete.

Exploramos na diversidade da prática artística o centro da investigação no facto 
de se constituírem como acontecimentos resultantes de acções exteriores à arquitec-
tura, fazendo surgir entre o inesperado e o insólito paisagens ou territórios de cidades, 
objectos isolados e singulares, que partem de referências que se encontram nos restos, 
nas memórias e nos fragmentos, a compreensão desses lugares de mutação e de fluxo.

A partir de obras gráficas das décadas de 60 e 70, da leitura de manifestos e 
dos movimentos dos Archigram, Yona Friedman ou Superstudio reflectiu-se sobre a 
narrativa histórica, a proeza hiperfuncionalista, a origem das atitudes neo-vanguar-
distas combativas e que se tornaram na lógica de repensar o espaço arquitectónico e 
a tecnologia, exibindo o fenómeno da sua dimensão teórica e histórica. 

Os Archigram apresentavam-se como uma nova determinação ruidosa para 
aqueles que ainda se consideravam “modernistas”, até certo ponto. A história dos Ar-
chigram faz parte da história da arquitectura, assim como o posicionamento crítico 
de Roberto Venturi, aniquilando os fundamentos filosóficos da arquitetura e da últi-
ma aventura do modernismo, e na antecipação às ansiedades mais amplas pós-mo-
dernas do significado de repensar a arquitectura e os fundamentos contemporâneos.

No âmbito da imagética experimental das arquitecturas visionárias incluem-
se na reflexão teórica as obras dos arquitectos Cedric Price, Yona Friedman, Pe-
ter Cook, Ron Herron, Michael Webb, Superstudio, Raimund Abraham, Lebbeus 
Wods, Bernard Schumi, Zaha Hadid, Peter Eisenmam, Diller e Scofidio e Thom 
Mayne e o estudo de casos particulares de Álvaro Siza e Eduardo Souto de Moura. 

A escolha das obras teve como finalidade assegurar o reconhecimento docu-
mental, que formulasse o conceito de não construído pela memória evocativa dos 
seus testemunhos gráficos e processuais. Por outro lado e dentro de um quadro teó-
rico, incluímos um conjunto de autores que confrontam o espaço do desenho nos 
seus limites disciplinares, tais como John Berger, Mário Bismarck, Joaquim Vieira, 
Alberto Carneiro, Nuno Higino, José Gomes Molina, Manfredo Massironi e Den-
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na Petherbridge. Referimo-nos ainda à importância do comportamento do estudo 
cognitivo da mente por António Damásio, da circunstância existencial do arquitecto 
enquanto artista e artesão formulado por Juhani Palasmaa e das leituras cruzadas 
de Italo Calvino, Alberto Manguel e Jorge Luis Borges na construção de lugares 
imaginários.

Relativamente às opções metodológicas para o estudo da tese, elaboramos um 
conjunto de entrevistas em formato de diálogos, gravadas em áudio que sustentassem 
as hipóteses levantadas pela investigação. A escolha dos arquitectos Álvaro Siza e 
Eduardo Souto de Moura surgem pela referência central da relação com o desenho 
na acção projectual e pela produção artística intimamente centrada nas dialéticas 
desse desenho central e emergente, a partir das suas condições processuais e discipli-
nares. Esta escolha pretendeu também encontrar um espaço de validação, que englo-
basse sobretudo a ideia do desenho à margem. A integração de Luís Viegas permitiu 
elaborar uma reflexão sobre a utilidade do inútil, do capricho e o posicionamento 
deste, no confronto com a sua própria praxis. 

Neste contexto da praxis, a inclusão de Nuno Grande deveu-se pela oportuni-
dade, num primeiro momento, no seu testemunho de uma parte dos desenhos en-
globados no projecto de tese, onde se descreve a prática e os processos criativos que 
sustentam documentalmente este trabalho. Este diálogo realizou-se na sequência da 
exposição efectuada na Ordem dos Arquitectos em Abril de 2019.

Complementarmente pretendemos através da presença de José Pedro Croft 
abordar o tema do desenho marginal e encontrar os argumentos e as estratégias que 
permitem situar a noção de centro e periferia, provocadas no desenho/deslocamento.
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V Estrutura do trabalho

O Capítulo I corresponde aos fundamentos de aproximação pelo desenho que 
se consideram importantes para enquadrar a investigação. 

O primeiro momento procura estabelecer a ordem ideológica dos factores e 
reflexões que condicionam as acções do arquitecto e consequentemente a sua repre-
sentação desenhada: uma catarse lírica, isto é, através da capacidade de libertação, 
ao disponibilizar no desenho a idoneidade, as variáveis da representação arquitec-
tónica permitem habilitar um diálogo com o mundo através da criação simultanea-
mente implicada e autónoma. Apresenta contornos utópicos, quanto às extrapola-
ções conceptuais, aos limites e estado de resistência do autor com o autor, assim 
como a concepção de arquivos auto-referenciais que formam as novas perspectivas 
e significados ao não-lugar e delimitam-se num espaço de resistência, expresso pelo 
confronto entre o desenho operativo associado ao projecto e um outro espaço ausen-
te da representação arquitectónica.

De seguida e de forma a enquadrarmos a nossa posição, procuramos o modo 
de compreender a permanência que se liga directamente ao mundo das formas e das 
coisas, ao acontecimento desenhado como criação no confronto inevitável da exte-
riorização com o espaço desenhado, entre a realidade plausível e o espaço-margem.

O segundo momento estende a relação entre desenho, imagem e memória, a 
transformação das vivências nas relações experimentais e a inevitabilidade surgida 
pela incerteza e pela dúvida: um desenho incluído na circunstância do não construí-
do, entre as vicissitudes da realização projectual e as hipóteses de experimentação de-
senhada, realizações que procuram contribuir para a manipulação das deslocações 
do desenho, em torno do reconhecimento onde flui o princípio da descoberta e do 
esquecimento, estabelecidas dentro de analogias imagéticas e comportamentais de 
quem projecta, desenha e imagina a desmaterialização convencional da arquitectura.

O terceiro momento apresenta as condições de resistência englobadas pelas 
acções do desenho à margem da sua disposição heterarquica e da sua observação 
imagética sobre o desenho marginal do arquitecto e do autor, bem como a procura 
do olhar que legitime a invenção, num ponto de ancoragem, do traço inimputável 
dessa vontade, ao inscrever-se nos territórios desenhados o contacto com a acção 
disciplinar, produzida pelos modelos desenvolvidos entre a década de 1960 e os finais 
do século XX.

O Capítulo II confronta o posicionamento da tese com as experiências do de-
senho à margem do projecto noutros arquitectos, como Álvaro Siza, Eduardo Souto 
de Moura, Luís Viegas e Nuno Grande, e de forma paralela com o trabalho de José 
Pedro Croft. É sobretudo com este confronto que a tese procura compreender a 
pluralidade de motivações, interpretações e funções que estes desenhos assumem no 
pensamento criativo de um arquitecto.

Com base nas diversas entrevistas, estabelecemos um diálogo que permitisse 
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encontrar um espaço de reflexão onde a abrangência de um espaço discursivo reflec-
tisse as preocupações expostas pela introdução do texto de Álvaro Siza “As pedras 
soterradas” e através do qual tentamos extrair os fundamentos para uma explicação 
às hipóteses levantadas por este trabalho. Procurou-se deste modo o meio de avaliar 
os protocolos, as convergências e divergências das actuações do desenho de projecto 
e as leituras laterais, propondo-se uma tipologia de análise centrada nas notas escritas 
e nas gravações áudio, permitindo uma reflexão cruzada no modo de construção dos 
diálogos escolhidos. A selecção recaiu sobretudo nos autores que estão directa ou 
indirectamente ligados à arquitectura, à excepção de José Pedro Croft, mas também 
pelas suas actividades ligadas à docência em diferentes momentos dos seus percursos. 
Pretendemos com estas escolhas encontrar simultaneamente momentos de aceitação 
e negação das hipóteses e do confronto necessário à reflexão. 

De carácter excepcional, um dos diálogos (Nuno Grande) foi delineado de for-
ma diferente, por entendermos ser o espaço — um espaço “anómalo” —, onde se co-
locava em questão o projecto artístico exposto. Somente por esta razão adquiriu um 
formato diferente dos outros diálogos (uma discussão/reflexão em discurso directo). 

Atribuímos ao Capítulo III a explicação da existência do projecto artístico e 
em que medida as opções conceptuais expressas nos desenhos são uma forma de con-
firmação às hipóteses levantadas. Entendemos ainda dentro deste capítulo, revelar 
as motivações deste projecto pelo qual toda a investigação se norteou, ao desvendar 
nos argumentos dos autores citados, a hipotética confirmação enunciada, bem como 
uma aproximação à noção de macroscopia. 

Num primeiro momento pretende-se, no contexto conceptual do desenho do 
autor do projecto artístico, a produção de um conjunto de argumentos organizados 
pelas experiências, através da condição metodológica de uma investigação performa-
tiva e processual do trabalho de atelier inserido no campo operativo do projecto, um 
confronto através de uma reflexão onde o autor se coloca na condição de auto-limi-
tação, da expectativa de tornar evidente a noção de espaço margem pelo interesse 
centralizado nos procedimentos e na matéria, através de uma aproximação heterar-
quica entre técnica e composição, desvio, estratégia e convenção. 

É introduzida também a leitura entre centro e periferia, de forma a clarificar a 
existência dessa condição marginal de ser ao mesmo tempo as disposições da relação 
corpo e do desenho na relação sensorial, o seu lugar no mundo e o lugar geográfico 
da margem. 

Num segundo momento procura-se incorporar a descoberta dos significados 
das preferências desenhadas, na alegação em torno da noção de macroscopia e dos 
dispositivos instrumentais que constroem a relação emergente da duplicidade sujei-
to/desenho, na cumplicidade do eu e nas referências que determinaram as escolhas 
desenhadas, bem como a explicação das séries de desenhos: A ruína como arte-
facto; Gravidade zero; As cidades inacabadas; Paisagens desdobradas;  
Fragmento;	“The	One	Drawing	Challenge”	(O	Desafio	de	Um	Desenho).	
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Analisamos o papel significativo do processo criativo das técnicas utilizadas ao mos-
trar a experiência expositiva, fazendo-se o reconhecimento aos lugares improváveis 
do capricho, aos seus imaginários experimentais, na incerteza de se afirmarem como 
“arte” de uma obra por concluir, inacabada e em constante construção, que permi-
tisse simultaneamente manter em suspenso as lacunas e descontinuidades que atri-
buem o complemento indispensável à sua leitura.

Nos anexos apresentam-se registos das exposições realizadas no âmbito da 
tese e dedicadas ao tema da investigação. Entendemos a exposição como estratégia 
investigativa, enquanto forma de reorganizar os desenhos produzidos ao longo de 
cinco anos, ensaiando diversas formas de manipular o desenho, de o construir e de 
entender sobretudo o papel do desenho no processo artístico da própria arquitectura, 
ao procurar avaliar até que ponto o mesmo continua a ter um papel relevante no 
pensamento arquitectónico — um modo de representação.



CAPÍTULO I

Figura 1 – Texto anónimo escrito na parede do Casino Afifense (apagado).
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1.1 Desenho em estado de resistência

1.1.1 Catarse lírica

A literatura está construída na fronteira entre o eu e o mundo, e é no acto 
criativo que esta linha de contorno se esvanece, se torna permeável e per-
mite que o mundo flua no artista e que este flua com o mundo (Rushdie, 
1991, p. 417).

No pensamento arquitectónico há a representação que o arquitecto faz de si 
próprio nas relações que estabelece entre invenção e intervenção; a representação 
que culturalmente atribuímos ao desenho como uma forma de uso e pensamento; e 
também a representação dos modelos de resistência — no contexto experimental — 
do desenho hoje. 

Compreender a arquitectura e a sua representação como forma de resistência, 
numa analogia ao conceito de descontinuidade da história6 (Foucault, 2014, p. 36 
e ss.), é para além de separar aquilo que se considera no desenho, como terá sido 
para Bernini no século XVII, ou como sistema de registo e exploração, como o terá 
entendido Borromini pela mesma altura, estabelece um campo onde o desenho se 
abre para uma variedade de interpretações, de possibilidades, de expressões e de 
resistências — uma representação de estruturas arquitectónicas prévias, um sistema 
de codificação universal.

Esta resistência é protagonizada pelo acto de confrontar-se a si próprio, ao 
estabelecer nesse confronto respostas às especificidades de um lugar, de um espaço e 
de uma cronologia. O arquitecto inscreve e defende-se nesse confronto ao particula-
rizar as escolhas do ponto exacto da sua influência sobre uma determinada situação 

6 Foucault critica a história tradicional, a história das continuidades, a história propriamente dita, a história pura 
e simples, em favor do que denomina história nova. Foucault engloba diversas modalidades de histórias, como a 
das ideias, a história do pensamento, dos conhecimentos, da ciência e da literatura. “Actos e limiares epistemo-
lógicos descritos por Gaston Bachelard: suspendem o acumular indefinido dos conhecimentos, quebram a sua 
lenta maturação e fazem-nos entrar num tempo novo, cortam-nos da sua origem empírica e das suas motivações 
iniciais, purificam-nos das suas cumplicidades imaginárias; prescrevem assim à analise histórica já não a busca 
dos começos silenciosos, já não o remontar interminável em direção aos primeiros precursores, mas a identifica-
ção de um tipo novo de racionalidade e dos seus efeitos múltiplos” (Bachelard, cit. in Foucault, 2014, p. 36).
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interna ou externa — tal como o desenho. Por esta razão, o espaço do desenho é um 
lugar de resistência. Apresenta-se transitório, estratificado, inconstante ou mesmo 
efémero, deriva de conjunturas porque as situações mudam e com elas a própria 
necessidade de resistência. 

O desenho companheiro de viagem, seja do arquitecto ou do artista, partilha 
a mesma trincheira: “Poderão existir artefactos e memoriais para aqueles que têm 
resistido. Mas nunca um monumento à resistência, assim como não pode haver um 
espaço de rebelião permanente” (Woods, 1992, p. 192). 

Essa resistência que incorpora a rebelião de um desenho de toca-e-foge, uma 
acção mais próxima da guerrilha, de objectivos a curto prazo e de acção imediata, 
ambiciona tornar-se manifesto e de seguida desaparecer, como o traço que se deixa 
para se tornar parte da paisagem, tornando-se num palimpsesto. 

Podemos pensar em várias formas de resistência: naquela que se assume na ro-
tina, na constância das coisas, no inalterável ou na relação com os lugares e espaços, 
ao estado imóvel, à inoperância do movimento ou à sua aparente inércia. Questiona-
se, porém, quando se manifesta contra situações externas do projecto, envolvendo a 
acção do desenho nas lutas internas contra a tendência do facilitismo rapidamente 
satisfeito e com a sua própria ideologia: “Não há maneira de separar forma de signi-
ficado; uma não pode existir sem a outra” (Venturi, 1978, p. 16). Uma outra forma 
de resistência reage à inércia disciplinar da arquitectura, das suas frustrações e prin-
cípios de composição abstractos, ideológicos ou doutrinários.

O desenho na arquitectura de resistência é muito diferente. Não se afirma a 
partir da ideia de progresso, ou seja, no aditivo, no acumulativo, na progressão linear 
da história ou na extensão de uma narrativa inevitável. Em vez disso, procura ser efi-
caz no presente, para aqueles que se encontram sem lugar para serem eles próprios. 
As minorias são deixadas ao seu próprio destino, seja nas favelas do Rio de Janeiro 
ou em Alepo, Caracas ou na Fronteira do México. Contudo, no contexto em que se 
situa essa minoria, ela é um anátema para os críticos e historiadores, políticos e go-
vernantes que estão mais preocupados com a elaboração dos interesses da maioria. 

Existe uma resistência interior que teima em ser, não se preocupando em ser 
contra. É nesse sentido que existe um certo vazio emocional na resistência, pois ela 
não deixa inscritos fundamentos para o futuro. Preserva as coisas do passado, que em 
certa medida já perderam a sua energia. A resistência não é atraente ou de postura 
sedutora, mesmo quando é precedida de imagens heróicas dos defensores de barri-
cadas (Woods, 2015, p. 75).

É, se tanto, a narrativa de uma arquitectura periférica intrínseca ao indivíduo, 
no limiar da existência e da sua coexistência à margem onde se inicia e onde a união 
da resistência com o espaço traduzido na essência da arquitectura se sublima, como 
afirmava Martin Heidegger: 
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Espaço é, em essência, aquilo para que se fez o lugar, aquilo que se deixa 
dentro dos seus limites. Aquilo para o qual se deixa espaço que se outorga 
e portanto se reúne7 (Heidegger, 1951). 

Esta afirmação em forma de corolário, pela sua natureza assertiva e constru-
tiva, sintetiza algo em relação ao espaço, ao lugar e por extensão à arquitectura e ao 
desenho: ideias e crenças que se ampliam e se difundem na sociedade ou, simples-
mente, no impulso para a autonomia do arquitecto e da sua expressão desenhada.

Ninguém quer viver um final igual a zero. No final de tal resistência, o máximo 
expectável será estar no lugar onde se começou, num ponto de partida sem hori-
zonte. Uma realidade muitas vezes expressa pelo confronto das ideias do projecto e 
da sua auto-emancipação. Um lugar onde as ideias se cristalizam, não dando mais 
espaço às hesitações.

 A narrativa óbvia para essas hesitações é que a arquitectura pode resistir, 
mesmo sendo disciplinar, racional ou dominante com uma visão “panóptica” (Fou-
cault, 1975) da sua relação com o poder. Resistindo a uma tendência predominante, 
defendendo uma forma diferente, sendo o objetivo não manter o terreno existente, 
mas caminhar ou pensar numa direcção própria, como explica Eduardo Lourenço:

O que é espantoso é que seja no terreno da estética, longa noite onde to-
dos os gatos são pardos, que se apregoe a famosa excelência do povo em 
geral. Sejamos coerentes. Porque não é excelente a física do povo? Porque 
não é excelentíssima a sua biologia? Porque não é inexcedivelmente lúcida 
a sua visão histórica? E claro que ninguém leva a coerência até ao ponto 
de declarar que o famoso “povo em geral” é mais excelente que Einstein, 
Claudel Bernard ou Marx, mas se passamos ao domínio da arte… Quanto 
mais primitivo, mais terrantês, mais instintivo, melhor. É toda uma crítica a 
servir-se destas palavras, como conceitos estéticos, toda uma crítica símbolo 
duma cultura demissionária (Lourenço, 2005, p. 31).

Para o arquitecto, para o artista, bem como para o indivíduo, o estado de resis-
tência é uma estratégia de resiliência numa cultura demissionária. Podemos admitir 
que, ao fazermos algo, estamos ainda a ser reaccionários, porque traímos com esse 
primeiro passo os que até então resistiram. Significa que o acto de resistir advém 
sobretudo de encontrar um estado de suspensão de um ponto imponderável, que 
permita manter um equilíbrio ilusório e ao mesmo tempo o espaço origem. Porém, 
ao ser contra, apoiamos ainda consideravelmente o discurso dominante. Se falarmos 

7 Conferência pronunciada por ocasião da “Segunda Reunião de Darmastad”, 1951, publicada em Vortäge und 
Aufsätze, G. Neske, Pfullingen, 1954.



34   |   Capítulo I

de anti-arquitectura ainda continuamos a falar de arquitectura, mas se os arquitetos 
querem realmente resistir, então, nem as ideias, nem a retórica da resistência exterior 
tem um lugar na sua própria existência, mas ambas poderão surgir a partir de um 
dado ponto de origem.

 Num mundo em que a arquitectura dos homens está repleta de injustiças, de 
opressões, de absurdos olhados como verdades auto-evidentes, de devaneios institu-
cionalizados como boas políticas, de agressões contra a dignidade humana e de insul-
tos ao senso comum, o que poderá preceder qualquer coisa para se afirmar enquanto 
resistência, em certa medida, é a ideia da própria arquitectura.

O que poderia ser uma pedagogia de pensamento, tem na existência humana 
uma resistência de forma sustentada a tudo o que a sobrecarrega. É certo, que a 
maioria não vê o conflito dessa forma. Os processos mentais chamados “negação” 
são paliativos e breves, são ampolas injetáveis de resistência em curtos impulsos. John 
Berger afirmava numa conversa com Michael Silverblatt:

Hoje vivemos num período de idosos zangados e com raiva porque o mun-
do em que vivemos, o mundo das finanças fascistas é um mundo que reduz 
a atenção e as prioridades nas decisões que afetam todo o planeta com uma 
perspectiva do instante, do instrumento, do negócio e assim na noção de 
um futuro diferente, assente na memória de um passado, na companhia 
dum presente morto, na atual companhia imaginada das gerações futuras. 
Será diferente de tudo aquilo que é tão essencial à sensação de ser humano, 
pode-se chamar história, mas é muito mais complicado do que isso, quero 
dizer que está sendo sistematicamente destruída pela informação com a 
qual estamos cercados, obrigados de muitas maneiras8 (Berger, 2002).

O ruído digital, a ditadura tecnológica ou os media produzem distrações e 
fetiches suficientes para garantir que estes processos são uniformizados, domestica-
dos e continuamente atualizados. Por isso, Juhani Pallasma propõe-nos inflectir para 
a interioridade do eu, numa contingência de protecção e de resistência existencial: 

Inclusivamente na cultura tecnológica actual, o conhecimento existencial 
mais importante de nossas vidas quotidianas não reside em teorias nem 
explicações independentes, senão num conhecimento silencioso que trans-
cende o cunhal da consciência e que se funde no contexto quotidiano e nas 
condutas (Pallasma, 2014, p. 34-36).

8 John Berger com Michael Silverblatt, Conversa 1, Episódio 4, gravada em Outubro de 2002, Quincy, Mieussy, 
França, documento audiovisual (tradução livre do autor).
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Esta cumplicidade estética é uma advertência ao espaço da deriva na conse-
quência da margem, sustentada por categorias e conivências partilhadas pela per-
cepção, e estabelece o modo codificado de fórmulas e sistema de convenções, deixan-
do interrupções, construindo um lugar onde se resiste e pelo qual se corresponde na 
experiência desenhada ao espaço da resistência.

 Através “de código icónico como do sistema de que faz corresponder a um 
sistema de veículos gráficos unidades perceptivas culturais codificadas, ou unidades 
pertinentes de um sistema semântico que depende de uma precedente codificação de 
experiência perceptiva” (Eco, 1975, cit. Carneiro, 1995, p. 73). 

Não há necessidade de resistir. A realidade da experiência tem sido substituí-
da pela fantasia da existência do arquitecto. O mundo começa a parecer um lugar 
razoável. Em contrapartida, aquilo que se poderá defender é que a resistência, na 
arquitetura, no desenho ou em qualquer outro aspecto da vida, é melhor quando 
assume o caminho do pensamento criativo, rejeitando não tanto esta ou aquela al-
ternativa, mas qualquer aquiescência com o pensamento convencional, que produz 
uma mediocridade conveniente.

A arquitetura hoje assume-se, particular e conceptualmente, num circunstan-
ciado e hermético espaço vivencial, construído no equilíbrio entre a fragilidade inte-
rior e a hostilidade exterior. Essa condição bipolar trazida ao pensamento operativo 
do arquitecto introduz um deslocamento desse espaço criativo — como as musas que 
pairam nos desenhos de Álvaro Siza (figura 2). 

Figura 2 – Desenho de Álvaro Siza, Casa Vieira de Castro, 1984-1997.
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Numa perspectiva ampliada das possíveis expectativas do que poderia acon-
tecer no momento do esquisso em Álvaro Siza, o lugar particular desse desenho 
deslocamento sobrepõe-se ao desígnio do projecto. Trata-se, à maneira de Foucault, 
de um dehors, de um lugar privilegiado, um outro lugar atópico, em estado de crise.

De certa forma defende-se aqui a ideia de que o desenho na sua relação in-
separável com o acto de projectar e da própria arquitectura, constrói como força 
criativa do arquitecto o trazer para a vida e para a arte um ideal poético, em que a 
“poesia” é a arte do “fazer”. Somos poetas, isto é, seres que criam, fazem. Françoise 
Choay descrevia em 1965:

Hoje, o leitor não especializado consegue assimilar os termos urbanismo e 
as suas imagens futuristas… de facto os modelos e projectos publicados em 
papel satisfazem antes de tudo, nas necessidades de sonho de mistério e por 
vezes da poesia; oferece-o significado de evasão do que está lá fora, e que 
o habitar quotidiano é a fonte de permanente frustração (1965, p. 54 e ss.).

 
A tentativa de encontrar soluções para problemas específicos constitui um ine-

gável campo de investigação, como forma de combater o imediatismo mental que 
habita e domina a construção. Nesse sentido, a resistência terá atingido o seu objetivo. 

Por outro lado, sabemos que a arquitectura, como qualquer outra arte, não é 
una, nem ela nem a sua figuração, mas antes a referida aproximação ao seu possível 
entendimento. Aparenta ser a transformação das ideias “quando a ideia de que não 
há leis fixas na arquitectura [sic] bem como nas acções de ordem, programa ou estru-
tura, mas antes uma improvisação dentro de tudo” (Venturi, op. cit., p. 63). 

A improvisação torna evidente que na excepção e na adaptação da praxis pro-
jectual, esta determina os percursos teóricos e as considerações críticas que conferem 
particular atenção ao pensamento, nem sempre isento de alguma perplexidade e 
contradição, nos métodos e instrumentos que a imaginam, registam e representam.

Este lugar de alquimia, de optimismo e de transformação da matéria projectual 
readapta-se a uma certa intuição do corpo, às condições e atmosferas da interrogação 
prática, que contornam desmentíveis realidades de um desenho em estado de sítio:

 O paradoxo de metade D. Quixote, num mundo virtual de lutas e possibili-
dades imaginadas, e outra metade Fausto no compromisso da alma vendida 
a um mítico demónio detentor único do conhecimento angustiadamente 
aguardado (Rodrigues, 2001, p. 7).
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1.1.2 Do não-lugar

Há outras cidades sob o chão de uma cidade antiga, pedras dispersas ou 
corpos inteiros.
Por vezes as pedras revoltam-se e emergem, os homens descobem-nas por 
acaso ou por ansiosa procura: séculos de novo à luz do sol.
Nas cidades antigas não há só pedras secretas. Escondidas obrigam-nos, com-
primem a mão paralisada do arquitecto, devolvem-lhe memória e desejo.
Recusam a escuridão, renascem em glória, viajam no tempo e no espaço 
(Siza, 2018, p. 161).

No seu livro Álvaro Siza: Imaginar a Hospitalidade, Nuno Higino (2010) faz-nos 
uma taxonímia do desenho de Álvaro Siza, construtor de lugares e dos seus desloca-
mentos, das grafias protéticas que procuram na alteridade desses registos enunciar a 
hospitalidade como “uma estranha topografia de certos lugares”. Esta estranha hos-
pitalidade a que se refere, onde “ter lugar é ter ocasião de acontecer” (Higino, 2010, 
p. 27-29) pelo qual se presume o logos e conduz o espaço de fronteira, entre o limite 
da paciência, da coragem e do entusiasmo. Encontram-se na qualidade própria dum 
devir ao questionamento do lugar — ser lugar no não-lugar.

O não-lugar é ingénuo e utópico, potencial e expectante. Encontrar na ima-
gem a palavra e no desenho as hipóteses ainda sem conclusões é encontrar “a incóg-
nita do inaudito” como afirma Alberto Carneiro (2006). Juan Molina sustenta esse 
lugar potencial e expectante da seguinte forma: “imagem, palavra e desenho esta-
belecem desde sempre um equilíbrio instável pelo qual a modificação de um territó-
rio modificará irreversivelmente o sentido dos outros” (Molina, Cabezas & Copón, 
2005, p. 11). As circunstâncias destas projecções na imagem, a sua reciprocidade e 
vitalidade no desenho e na palavra, constroem um entorno entre impossibilidades, 
raciocínio por analogias pensadas no seu modo de entender directamente o mundo 
das formas e das coisas, até se converter em algo inexpressivo, senão através de novas 
coisas (Rossi, 1984) ou por deduções e agitações do pensar a arquitectura, pelo desejo 
de um tempo que recupera nas marcas o acto criativo.

A relação da arquitectura com a literatura e por conseguinte com a poesia, 
procura com exemplar integridade dos seus “artífices competentíssimos”, a vontade 
do acontecimento emergente de habitar o sonho e a solidão (Siza, 2019, p. 102). 

Ao longo desta tese, procuramos explicar estas naturezas sulcadas entre osci-
lações, entre as hipóteses absolutas e o instrumento de aproximação a um método 
pendular, fazendo-se notar nas múltiplas contingências do desenho, da sua imagética 
e da sua palavra escrita, o outorgar-se como corolário o que imagino é imaginação, 
a imaginação tem origem no imaginar, seja na palavra, no projecto ou no desenho.
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Esta operação de recreação intelectual, um comportamento estranho9 segun-
do Nuno Higino, poderá esclarecer a vontade de clarificar o dualismo e a meta-
morfose da personificação do autor, perante o exercício projectual do ser arquitecto 
nesta investigação e, na circunstanciada existência do seu instrumento manipulador 
(o desenho), fundador das ideias, instituindo em relação a si e aos territórios com os 
quais partilha fronteiras, o confronto inevitável da exteriorização com o espaço entre 
a realidade plausível e o espaço-margem.

Ao procurar resgatar a ideia de algo desse espaço-limiar da margem, de reali-
dade não visível, de substância etérea, infinita e indeterminada, a condição de ser o 
princípio presente em tudo, a substância da qual derivam todas as coisas que existem, 
seduz, tal como o princípio das coisas. Esse seduzir, afirma Derrida “é prometer al-
guma coisa — um sentido por exemplo, ou um objecto, ou uma pessoa — que não 
se dá como presença. (…) A escritura é justamente esta experiência de não apresen-
tação”10 (Derrida,1999, cit. Higino, 2010, p. 14).

1.1.3 Desenho como condição de permanência.

No romance A Caverna (2000), José Saramago descreve-nos metaforicamente 
a sintaxe do acto de desenhar: “Os criadores têm como que pequenos cérebros na 
ponta dos dedos”. Podemos pensar que a metáfora de Saramago se restringe apenas 
a uma figura de linguagem. No entanto, esse testemunho subtil de que Saramago 
nos fala, remete-nos para a importância do háptico (desenhar com os olhos, com 
as mãos, com o corpo, com a mente), pelo qual podemos explicar porque razão o 
desenho é, enquanto instrumento metodológico, projetual ou processual, o suporte 
reconhecível das ideias e o repositório referencial dos recursos significantes da intui-
ção e da percepção.

Consideramos que o sujeito que desenha é o próprio projecto nas significa-
ções que constrói e comunica. Ele escolhe os instrumentos, segudo os seus 
propósitos de conhecimento, mas também conforme o seu carácter, as suas 
razões de ser mais profundas e muitas ainda não conscientes. O seu pro-
cesso de desenho é também campo de auto-(re)conhecimento (Carneiro, 
1995, p. 29-50).

9 Nuno Higino refere-se a este estado “como um comportamento não está conforme si mesmo, que se torna 
estrangeiro dentro de si próprio. Dupla estranheza, portanto: em relação a si e em relação aos territórios com os 
quais partilha fronteiras” (2010, p. 27).

10 Derrida, J. (1999), No escribo sin luz artificial, Vallladolid: Cuatro Ediciones. Cit. in Higino, N. (2010), Álvaro Siza: 
Desenhar a Hospitalidade, p. 14.
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O significado desse desenho que emerge da mão do criador, apresenta-se in-
dissociável da construção imaginada das suas relações simples, “mas os traços perti-
nentes devem ser comunicados. Existe, portanto, um código icónico que estabelece 
a equivalência entre determinado signo gráfico e um traço pertinente do código de 
reconhecimento” (Eco, 1976, p. 105). Código de reconhecimento bidimensionais e 
tridimensionais, pelo qual se expõe as caligrafias que suportam e legitimam a sua 
compreensão nas imagens mentais, muito embora essas imagens não existam en-
quanto imagens reais, como se explicará mais à frente, seguindo a argumentação de 
António Damásio em O Erro de Descartes (2011, p. 241-251). 

 Assim, o desenho transporta na sua pretensão comunicacional, a concepção 
de verdades e mentiras sobre a acção desenhada. A sua validação surge mais especi-
ficamente no encontrar. Mário Bismarck adverte-nos:

Para se “encontrar” é necessário ter-se perdido! Melhor: é necessário que-
rer-se perder; querer perder as âncoras, as regras, os amparos dos caminhos 
seguros. Aventurar-se pelo desconhecido, pelo inusitado, pelo imprevisível, 
pelo casual, pelo que ainda não está à vista (Bismarck, 2013, p. 33).

Por esta razão, a importância desse instrumento/desenho metodológico, a sua 
manifestação estética, seja ela artística ou não, torna-o na elucidação fundamental e 
complexa que comporta a dinâmica integradora de pensar o desenho como cosa men-
tale. É neste sentido que, a partir de António Damásio, se poderia incluir a observa-
ção: “Estou igualmente a dizer que esse conhecimento oculto é bastante sofisticado e 
não deve ser tomado como primitivo. A sua complexidade é enorme e a inteligência 
nele explicita espantosa” (Damásio, 2010, p. 57). A afirmação descrita por António 
Damásio, permite pensar neste argumento como a explicação consequente da im-
portância da construção mental, com a sua específica relação na construção fisioló-
gica celular e no deslocamento das possibilidades que a engloba nas ambiências, na 
gestualidade, na interrogação contínua, no profícuo traçado, no detalhe, no espaço e 
seu entorno e na relação com a construção, sendo estas acções um marco propositivo 
e dimensional, onde acrescentaríamos o loci do reduto da intuição, da imaginação e 
da compreensão das coisas.

Esta permanência integrada e dimensional onde, “cada desenho ou ação de-
senhada constitui em si mesmo um novo elemento no real percepcionável e proble-
matizável” (Alcoforado, in Ferreira, A. M., 2006, p. 29), produz transformações e 
repercute-se sequencialmente. O antes, o agora e o depois interpõem-se por sobre-
posição ou comparação resultantes do avanço e recuos do imaginar no projecto e 
no desenho, deixando quase sempre a interrogação formulada por Joaquim Vieira: 
“Projecto e desenho são o mesmo?”. A resposta a esta questão em que “projectar 
é antecipar” e onde o desenho “é ter presente” (Vieira, 1995, p. 49), não deixa de 
ser uma perspectiva ontológica casuística, pelo facto de existirem também outras 
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circunstâncias, projectuais ou desenhadas, questionadas noutros modos de proceder 
auto-reflexivos. A este propósito, Peter Eisenmen afirma em 1980: 

O meu modo de fazer contrasta com o processo de desenho tradicional 
que começa de uma imagem pré-concebida… o meu processo acaba sendo 
um objecto… o processo produz um objecto… quando não há mais passos 
performativos possíveis. Neste modo produz-se um distanciamento entre o 
objecto final e o arquitecto, porque o objecto não começa sendo uma sólida 
imagem, senão um simples impulso que cobra a sua identidade no seu pró-
prio desenvolvimento (Eisenman, cit. Seguí, 2012, p. 17).

Ao percepcionar disciplinarmente esta dialética projecto/desenho, somos 
orientados para um fazer alicerçado em registos desenhados enquanto código, que 
adquirem por si uma capacidade de comunicar, interpretar ou configurar, pressu-
pondo clarificação de ideias, de formas e de objectos, estes permutando separada-
mente ou em conjunto. Este efeito de readaptar oferece e materializa os rastos dos 
elementos transformadores da imagética mental, na correspondência do inventar 
a evidência, a existência, a clarificação do objecto desenhado e a sua importância 
incomodada. 

Desta forma, o desenho responde por aproximações, “capaz de ser receptácu-
lo para a apreensão e acumulação de inúmeros saberes e circunstâncias de um tempo  
— imagens que aí permanecem até estarem presentes em conjunto, todas as partícu-
las susceptíveis de se unirem para formar um novo composto”11 (Eliot, 1920, p. 49). 

A reflexão de T. S. Eliot, enquanto evocação poética, na analogia ao desígnio 
exploratório do desenho como dilação articulada do pensamento, é sintetizada por 
Alberto Carneiro, quando afirma que “o sujeito desenha e desenha-se na complexida-
de das sucessões dos momentos do seu sentir e do seu pensar” (Carneiro, 1995, p. 53).

A singularidade e consistência do sujeito do seu ser aproxima-se do processo 
literário e na construção do conhecimento: é um estado de resiliência personificada 
pelo elemento riscador: “É ele que pode levar ao reconhecimento da não complexi-
dade de ser-se apenas a coisa realizada” (Carneiro, 2006).

O sentido desta resiliência transposta ao médio riscador, não é senão a ex-
tensão corporal personificada por quem arrisca. É simultaneamente a descoberta, 
o problema, o conceito de uma verdade interior e exterior, ou ainda, como definiu 
Frederico Zuccaro no campo disciplinar do desenho, no tratado Idea dei pittore, scultori 
ed architetti (1607) em duas componentes distintas:  o disegno interno e o disegno externo, 
observando-se no registo consciente e deslumbrado, uma espécie de manifestação 
forma sine corpore:

11 “(…) in fact a receptacle for seizing and storing up numberless feelings, phrases, images, which remain there until 
all the particles which can unite to form a new compound are present together” (tradução  livre do autor).
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E   antes que nada digo que desenho não é matéria, não é corpo, não é 
acidente de substancia alguma, mas que é forma, ideia, ordem, regra, fina-
lidade e objecto do intelecto, onde se expressam as coisas entendidas (cit. in 
Bismarck, 2000, p. 1-4).

Enquanto Frederico Zuccaro nos remete para as incontornáveis certezas do 
desenho disciplinar, Leonardo acrescenta-nos o incompleto, o confuso, o caos como 
influxo à extensão consciente ou à surpresa pelo que é incompleto: estimula-nos ao 
seu desenvolvimento.

Conseguimos perceber então, que a atuação simultânea dos processos de coor-
denação mente, olho e mão são indissociáveis da força da imaginação e do avanço 
nas hipóteses de organização do caos. 

Ao colocar-se a hapticidade do pensar pela acção da mão dentro de um qua-
dro tripartido, o de idealizar no desenho algo anunciador introduz subtilmente o que 
quase do mesmo modo Henri Michaux explica na existência de uma causa e efeito 
no acto de desenhar: 

Será realmente que eu desenho porque vejo claramente isto ou aquilo? De 
todo. Pelo contrário. Faço-o para me espantar de novo. E fico deliciado se 
existem armadilhas. Eu procuro as surpresas (Michaux, cit. Ficher, in Ze-
gher & Newman, 2003, p. 217).

 Esta constatação do lugar do espanto é, por outro lado, o lugar de acrescentar 
e o lugar de arriscar. É como estar na fronteira, no limite quase incomensurável do 
desastre, uma condição de receio, de angústia e de dúvida, tal como Manuel Mendes 
nos anos 30 exprimiu na sua visão crítica dos caminhos pouco seguros de um dese-
nho rigoroso como suporte de uma arquitectura de regime:

Eis porque já não é viável construir… uma estação de caminhos de ferro 
em estilo manuelino, nem laboratório de química em arquitectura gótica. 
Ambos afivelariam, em vez de expressão, caraças, e a arquitectura não é 
bem um cortejo carnavalesco. Perdeu-se pois, como factor de importância 
capital, o desenho livre, para mais se rigorizar o trabalho arquitectónico 
(Mendes, 1930, p. 253-254).

Este estado de consciência não é, contudo, uma barreira intransponível, mas 
o espaço da oportunidade que o desenho constrói — esse espaço de estar perto da 
morfose criativa. Pensar em desenho é tornar-se realmente confundido com o pensa-
mento do próprio poder criativo da imaterialidade convincente, sobre o qual somos 
pressionados para lhe dar uma explicação coerente. A capacidade intelectual que se 
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reivindica ao espaço da viagem desenhada, onde se inscrevem as transformações e 
as auto-implicações, que aparentam ser onde cada representação se autentica como 
parte reflexiva e criativa:

Ao desenho fica o espaço da extrema subjectividade, do gosto pelas formas 
e pelas sensações, pelo prazer em estar e ser, ou pelo desejo de o ser. O 
domínio do saber sem que se saiba, do poder secreto e intimo de si próprio 
(Vieira, 1995, p. 40).

Se por um lado, Joaquim Vieira coloca o sujeito no campo da sua experiência 
sem constrangimentos do nível mais inconsciente até à acção controlada e raciona-
lizada, por outro lado, é a acção deliberada do médio riscador, perante a represen-
tação e o olhar o mundo, como nos descreve Álvaro Siza “de súbito o lápis ou a bic 
começam a fixar imagens, rostos em primeiro plano, perfis esbatidos ou luminosos 
pormenores, as mãos que os desenham” (Siza, 2019, p. 37). Esse riscar é o arriscar de 
Lagoa Henriques, é o resgatar à natureza a possibilidade de renovação e alteração, 
comparando a obra de arte — completa ou instalada — com o desenho como “coi-
sa”, matéria do pensamento, experimento e essência que muitas das vezes surge pela 
sua presença insubstancial, desprovido, inacabado, casual ou obscuro e isolado para 
vermos o rasto deixado pelas inquietações esbatidas. 

Embora, diferente da obra de arte12, o desenho acolhe a um certo segredo, a 
uma suspeição maliciosa, oculta, que retém o poder do não-significante que é a sua 
provocação e deparamo-nos com um inesperado espaço, o da imaginação. Ver no 
desenho é em certo sentido captar o processo criativo em acção.

12 Heidegger compara a obra de arte, dando relevo aos grandes conceitos da sua fenomenologia ontológica da 
mesma,  como os de coisa e obra, os de obra e verdade, os de verdade e arte. Embora a explicação relevante 
de Heidegger sintetize no círculo percorrivel, o caminho de um pensamento e do seu ofício (handwerk) podemos 
derivar na conjugação (art + íficio) como o sujeito da coisa, o instrumento e coisa, o ofício, o artesão, a mão que 
alcança, que “se estende a ela mesma e recebe a sua própria boas vindas nas mãos dos outros” (Heidegger, cit. 
in Pallasmaa, 2014, p. 51).
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1.2 Desenho como memória

1.2.1 O genius loci do imaginar

A mesma capacidade de síntese assinala uma unidade primordial da sensa-
ção e entendimento ocasionada pela imaginação anterior ao funcionamen-
to de ambas as faculdades. Na realidade, o papel sintético da imaginação 
que pressupõem ambas as faculdades é tão primordial que operam incons-
cientemente, como se falassem nas nossas costas (Kearney, 1988, p. 191).

As marcas desenhadas imaginadas na mente e que intervêm na complexidade 
formulada pela imaginação são um estado de interferência e de necessidade ao sinto-
nizar, por aproximação ou distanciamento, o simulacro. São a distância da mente à 
mão, no delinear que percorre sob a vigília do olho. Esta parece ser a ortodoxia neces-
sária da construção imagética mental. No entanto, António Damásio argumenta que:

As imagens não são armazenadas sob a forma de fotografias fac-similadas 
de coisas, de acontecimentos, de palavras ou de frases. O cérebro não arqui-
va fotografias polaroide de pessoas, objectos, paisagens; nem armazena fitas 
magnéticas com música e fala; não armazena filmes de cenas da nossa vida: 
nem retém cartões com “deixas” ou mensagens de teleponto do tipo daque-
las que ajudam os políticos a ganhar a vida (Damásio, 2011, p. 141-142).

A explicação de António Damásio reitera a possibilidade de uma justificação 
evidente ou plausível, de como as imagens se geram na mente e como se afiguram 
sob essa evidência gerada por elas, enquanto suportes físicos manipuláveis. O argu-
mento exposto permite entender qual é o formato imagético gerado pelo cérebro na 
construção dessas mesmas imagens e acontecimento. Existe, no entanto, uma corres-
pondência ao que entendemos como algo intrínseco, visível, pelas quais a imagem 
mental de algo tem um apoio imagético interno de imagens reais. 

Com uma outra explicação sobre a correspondência imagética e ao inflectir 
para outros campos do conhecimento, Italo Calvino faz a referência ao seu método 
de construção literária, através da forma como compromete a sua imaginação em 
imagens mentais — algo que acontece quando projectamos nesse ecrã interior, quer 
em sonho ou não — as quais lhe permitem construir contos sobre contos, como se 
preenchesse um álbum de fotografias ligadas entre si, um puzzle que se constrói na 
medida certa dos específicos encaixes, como explica:  

Assim, ao idear um conto a primeira coisa que me vem à cabeça é uma 
imagem que por qualquer razão se me apresenta carregada de significado, 
mesmo que eu não saiba formular esse significado em termos discursivos ou 
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conceptuais. Assim que a imagem se torna suficientemente nítida na minha 
mente, ponho-me a desenvolvê-la numa história, ou melhor são as próprias 
imagens que desenvolvem as suas potencialidades implícitas, o conto que 
elas trazem dentro de si (Calvino, 1992, p. 109).

A aparente confrontação argumentativa/explicativa dos dois autores, é apoia-
da em campos do conhecimento e expressão distintos. Contudo, não se revelam 
incompatíveis ou de opinião divergente, são oportunamente coincidentes. Sendo, 
através dessas explanações de apropriação, o jogo da revelação dos códigos de apro-
priação criativa e investigativa nos seus campos de conhecimento. No entanto, o que 
queremos desvendar aparenta ser aquilo que Joaquim Vieira nos explica: é sobretudo 
como se procedem os acontecimentos que julgamos de processo criativo, científico 
ou de “antecipação” (Vieira, 1995, p. 49-50).

A palavra-chave «projectar» é a que ambos antecipam e pela qual a argumen-
tação científica de um se torna motivação literária mental no outro, que acontecem 
quando lhes damos nomes, significados, ilusões ou figurações. 

Em síntese, quando projectamos, seja na escrita, na composição musical, na 
disposição fotografada e filmada ou na configuração desenhada, aproximamo-nos do 
espaço limiar, pelo qual o desenho é realidade momentânea entre o indivíduo e o re-
gisto imaginário; onde o aceitamos e percebemos que se trata de um acto de “apalpar 
interpretações mediante esquemas armazenados” (Seguí, 2013, p. 92).

Ao construir ou antecipar a acção desses esquemas armazenados na men-
te, evidencia-se nas primordialidades vivenciais, que procuram a profundidade do 
“ser no não ser” (Carneiro, 2006), transformando essa vivência experimental nas 
inevitabilidades que contêm as fragilidades, as dúvidas, as incertezas, as densidades 
expressivas do desenho ou da escrita. Onde o simples desejo de representação do 
mundo estabelece um sincronismo cósmico, dimensional e temporal, como explica 
Javier Seguí: 

O sujeito pensa, percebe, actua, dentro de um marco propositivo (projecto) e 
desde a sua memória, que é um conjunto de possibilidades de acção. Recor-
dar é realizar o acto que patenteia uma informação armazenada (2012, p. 92).

Podemos acolher as afirmações de Alberto Carneiro e de Javier Seguí como 
uma extensão das potencialidades por detrás das marcas desenhadas: pressão, massa 
e peso. Uma extensão que chegará através da “maleabilidade do movimento, da 
actividade ou da passividade” (Berger, 2017, p. 88). Estas inscrevem o modo pessoal 
de aproximação ao desenho e definem a disposição protocolar do desenho acto: um 
acto de memória de relação corporal e existencial.
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1.2.2 A realidade não construída

A noção de realidade não construída corresponde muitas vezes ao conjunto 
de contingências do trabalho de projecto, ou do processo que o acompanha, um ar-
quivo desenhado, construído entre as vicissitudes da realização projectual e dos seus 
artifícios, muitas vezes levados ao esquecimento ou mesmo ao esvaziamento desses 
mesmos registos, sejam eles operativos, investigativos, imaginários, visionários ou lí-
ricos, onde se acomodam realidades projectadas e sonhadas.

Quando desenho, o desenho não é um passo em direção ao construído, mas 
uma realidade autónoma que tento antecipar. É todo um processo de ante-
cipação, antecipação pela linha que se transforma num canto, de um plano 
que se torna numa parede, na textura da grafite que se torna na textura do 
construído13 (Abraham, 2011, p. 229). 

A antecipação, a que se refere Raimund Abraham, é explicada como sendo 
um desenho direccionado a uma realidade da acção disciplinar, “equilibrado entre 
um passado não resolvido e um futuro imprevisível (…) são desenhos significantes, 
não só por serem incompletos mas como parte do processo de pensamento gráfico” 
(Herbert, 1993, p. 2). Em contraste com o desenho acabado (pronto a construir), 
principalmente sobre a sua especificidade, como por exemplo o esquisso perspéctico 
para a casa na serra da Arrábida de Eduardo Souto de Moura (figura 3), fornece 
informações tridimensionais sobre um determinado contexto espacial, seja sobre o 
objecto ou a sua envolvente, especificando a forma dos elementos físicos e das suas 
relações espaciais. Por outro lado, o esquisso axonométrico, planimétrico (figura 4) 
ou de alçado pode estar relacionado com as proporções de um edifício ou de um 
objecto e dos seus componentes.

13 “When I draw, the drawing is not a step toward the built but an autonomus reality that I try to anticipate. It´s 
a whole process of  anticipation that a line becomes an edge, that a plane becomes a wall; the texture of  the 
graphite becomes the texture of  the built” in [UN] BUILT, p. 229, entrevista de Carlos Brillembourg a Raimund 
Abraham (tradução livre do autor).

Figuras 3 e 4 – Desenhos de Eduardo Souto Moura, Casa na Serra da Arrábida, Setúbal, 2000-2002.
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Embora estes desenhos primordiais, apoiados na intencionalidade do momento 
e das ideias emergentes, serem a resposta operativa projectada, “o desenho leva-me à 
arquitectura, é raro ter desenhos que não sejam para resolver problemas da arquitec-
tura”14. Os esquissos ou esboços, a sua forma/conteúdo seminal, contêm as especula-
ções e manifestos; muito embora o que ainda não é construído aparente ser um estado 
de congelação dos desígnios e enredos, sem desvios do momento criativo, dedicado, 
intencional e sem limitações. Embora fiquem aquém da especificação precisa das di-
mensões e formas, fornecem mais informações da forma, da composição e da dimensão. 

O espaço exploratório onde se constroem e se escapam, contribui para o re-
conhecimento, para a manipulação de movimentos e hipóteses, no questionamento 
fundamental da experimentação desenhada, onde flui o princípio da descoberta: “a 
lógica do experimento pontual é tríplice e no rigor do teste das hipóteses está a tarefa 
da afirmação ou da exploração”15 (Schön, 1983, cit. in Goldschmidt, 2005, p. 105).

As hipóteses dos enredos que consubstanciam a vitalidade dessa existência 
desenhada fundem-se e disponibilizam as vontades recíprocas, que se apresentam 
como receptáculos, apenas reconhecíveis com base em acções intelectuais idênticas, 
entre a oscilação a um “nível mais alto para as hipóteses e um mais baixo nas repre-
sentações testadas” (Goldschmidt, 2005).

Estas oscilações, por vezes escondidas, nublosas, falíveis na precisão ou rigor 
são, segundo David Hume, imagens “desmaiadas” comparativamente com as ima-
gens “cheias de vida” experienciadas pelos estímulos exteriores (Hume, cit. Damásio, 
2011, p. 151), contendo um conjunto de regras e estratégias e predispondo a clari-
ficação do acto de inventar onde “algum canto do cérebro regista o que mais tarde 
emerge” (Siza, 2018, p. 51).

Álvaro Siza refere-se a este emergir da invenção, “onde se esquece quase tudo 
o que vê”, pela elaboração de um percepto enquanto corpus desenhado, escrito ou 
outro, e pelo qual dentro de determinada realidade inventada se acrescenta, se dis-
ponibiliza o tropel ordenado, o apelo que se desperta (2018, op. cit., p. 51). São as 
circunstâncias da própria invenção, os mecanismos apreensíveis nas imagens inven-
tadas, no confronto entre visão e imaginação, onde começam; pela apreensão das 
imagens reais e, onde mais tarde, essas disposições se realizam. 

Estes mecanismos de representações disposicionais e o conteúdo existencial 
das imagens projectadas “são essenciais para os nossos pensamentos, mas não cons-
tituem o conteúdo dos nossos pensamentos” (Damásio, 2011, p. 151). Podemos de-
preender que o estímulo exterior dos desenhos “cheios de vida”, constroi e alimenta 
as imagens “desmaiadas” ou ainda não compreendidas, fundamentais para a cons-
trução imagética de uma determinada realidade.

14 Conversa/diálogo a 28 de Maio de 2019 com E. Souto de Moura, que se refere no Capítulo II deste trabalho. 

15 “The logic of  on the spot experiment is threefold, and rigor in hypothesis testing is in the service of  affirmation 
or exploration” (Schön, 1983, p. 156) [tradução livre do autor].
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As realidades projectadas — aquelas que se apresentam durante o enamora-
mento seminal do projecto e das ideias fervilhantes da imaginação — apresentam, 
nos movimentos perceptivos do espaço desenhado e das intermitências do não cons-
truído, a vibração que caracteriza essa substância “disposicional” e que reconstrói 
entre o espaço tangível e a marca mediadora contextualizada do desenho as realida-
des onde opera a imaginação. 

Deste modo — e traduzindo esses desenhos na sua configuração de processo 
autónomo — é como explica Raimund Abraham: “onde o desenho é a realidade 
final” (2011, p. 229). Essa realidade, muitas vezes imaginada e muitas vezes não cons-
truída, surge assim como devolver aos traços pertinentes da expressão desenhada, a 
narrativa de um pensamento abstracto (figura 5), vinculado a uma utilização de um 
continuum sem desfecho de continuidade.

Sendo estes pontos de vista um estado de carácter transitório representado 
entre campo/sujeito/objecto, pelo qual se desvenda, de certa forma, a singulari-
dade do discurso do desenho e da sua transformação, explora-se, incorpora-se e 
enfatiza-se nesses diálogos da luz nos lugares da sombra, um corolário que junta 
as densidades da expressão plástica, expressando-se numa transformação múltipla.

Podemos perceber que a noção de transformação múltipla permite relevar 
no modo diagramático e gestual, dimensões que transitam ou deambulam, onde se 
percepcionam as diferenças, as articulações e as configurações pela linha ou man-
cha e construindo hipóteses pelas quais se aparentam como dilemas ou paradoxos.

Estas premissas delineadas como hipóteses ou causalidades são essenciais no 
desenho. Esse arriscar procura exprimir as energias, estabelecendo analogias com o 
comportamento de quem projecta e desenha e, consequentemente, com o compor-
tamento humano, numa manifestação polarizada.

Figura 5 – Desenho de Raimund Abraham, House with Curtins, segunda versão, 1975.
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Em Álvaro Siza, o riscar (figura 6) aproxima-se do registo analítico, na inda-
gação entre a dúvida e a certeza pela qual, “o gesto da mão, o movimento da linha, 
é crucial para traçar a ideia fundadora, dar vida às formas e antecipar a acção do 
movimento através do espaço, ao longo do tempo. Formas dinâmicas em tensão: sem 
elas pode faltar vitalidade à invenção” (Curtis, 2003).

Esta perseguição latente da dúvida, da depurada condição que  emerge da 
realidade ainda não construída, é referida na conversa/diálogo com Álvaro Siza16. 
É, como nos explica William Curtis, uma forma de construção de um referencial de 
exaltação de acções e de aprendizagens, realçando para si o lado consciente e expres-
sando-se sempre numa vontade que não se pode esclarecer imediatamente:  reside na 
descoberta da verdade das formas que vivem no espaço e na matéria, mas também 
habitam no desejo e na inteligência.

16 Conversa/diálogo a 8 de Janeiro de 2019 com Álvaro Siza, que se refere no Capítulo II deste trabalho.

Figura 6 – Desenho de Álvaro Siza, Centro Galego de Arte Contemporânea Santiago de Compostela, 1988-1993.
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Mas como se pode definir esse desejo ou essa proeza de inteligência? Esse des-
conhecido lugar do arriscar? Uma hipótese de explicação é dada por Curtis. Outra, 
existe numa circunstância interior ao desenho que, não sendo corpo, é a vontade de 
um corpo e de uma mente: são os campos da possibilidade, da explicação, do pro-
pósito, da capacidade de aumentar e diminuir as coisas, de readaptar o sedimento 
mnemónico da experiência à forma sine corpore, como afirmava Frederico Zuccaro.

Contudo, e recorrendo ao campo experimental do desenho na determinação 
destas hipóteses, podemos encontrar um conjunto de novos sedimentos — acções 
disciplinares marcadamente explícitas da expressão desenhada — ou suposições que, 
aliadas à espessura do médio, transferem para o desenho (figuras 7 e 8) uma estratifi-
cação num conjunto de registos sobrepostos, uma espécie de trucagem cinematográ-
fica, que constrói lugares isentos de um referencial geográfico ou geométrico. 

Figuras 7 e 8 – Desenho de Victor Hugo, Abstract composition (monstrous animal), caneta e aguada de tinta sépia com 
luzes de guache em papel beje, 11,6 x 19,7 cm, c. 1856 [em cima]. Desenho de Victor Hugo, Abstract composition, 
aguada de tinta sépia em pergaminho, 15,7 x 24,3 cm [em baixo].
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Esses lugares do ponto de vista de quem observa — Victor Hugo concentra 
nas mais variadas motivações, o lugar especial e intenso — estabelecem uma procura 
que relaciona (por conforto) um desígnio familiar, um código decifrável de leitura 
livre a partir dos seus próprios referenciais, contextualizados num estado de obra 
aberta e de transformação constante, tal como André Breton nos princípios dos anos 
30 identificava a obra de Victor Hugo numa existência do “meio de estabelecer mo-
mentos de exaltação [vertigem]”17 (Breton, cit. Rodari, 1998, p. 22).

As interrogações que atravessam os desenhos e a obra gráfica de Victor Hugo 
refletem, como analisou Henri Focillon, um jogo de representações envolvido por 
uma improvisação de um “vidente”, sobretudo pela transgressão constante das leis 
da luz e da perspectiva e do mergulho inconsciente na audácia tirada ao infinito (Fo-
cillon, op.cit, Rodari, 1998, p. 22). 

1.2.3 Desenhar para nada

Tudo ou quase tudo.
Esse lugar de encantar,
de linhas que vão e vêm ao longo do desnorte do acaso
de desenhos em espera, 
Inseguros de quem toca a folha,
desígnio a tocar o nada, o tudo ou nada.
Dessa réstia de vislumbre, apenas isso,
o possível, o instante revelador,
o fim, o principio, o agora.

Esta divagação, suportada pela afirmação de Javier Seguí “desenhar para 
nada”, reflecte o instante revelador, quando se suspende o desenho “função” do 
projecto. Desenhos feitos por puro divertimento, ora guiados por um olhar atento, 
ora por um directo ou avassalador desejo de inscrever o acontecimento, produzidos 
como deriva transgressora e consciente de um dos lados da barricada dos esquissos 
de projecto, sucederam-se após uma sessão da série de desenhos [Un]fold Landscapes18 
(Paisagens Desdobradas).

Um olhar ajustado, sob o efeito pacificador, encorajado pela intensidade dos 
desenhos conseguidos, foi a inquietação e o questionamento da sequela desenhada 
(figura 9), tomada pela vontade de tornar visível esse estado de inquietação, de uma 
poiesis muitas vezes assumida como certeza na vida de um arquitecto, talvez porque 
esse rasto nas palavras seja ao mesmo tempo revelador pelo qual Peter Geenaway 

17  “…means of  setting down moments of  exaltation [vertiges]” (tradução livre do autor).

18 Ver Anexo IV – Desenhos do projecto artístico.
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ilustrava em The Belly of  an Architect (1987), traduzido em “As Cólicas de um Arqui-
tecto”, como no sentido figurado a que Mário Bismarck se refere como “o estado 
líquido naquilo que o identifica: sem forma precisa, informe e dispersivo, alastrante e 
expansivo, vago e disponível para se moldar” (Bismarck, 2013, p. 33).

Hoje, o desenho de arquitetura ou o desenho do arquiteto ocupa um privile-
giado, embora não exclusivo, lugar fulcral. Através deste, podemos estabelecer de 
forma mais evidente a tripla relação teoria-prática-crítica (não necessariamente por 
esta ordem) pelo que, no sistema desta relação se adquire a importância do questio-
namento manifestado pela sua prática disciplinar e extravasada pela ideia de exalta-
ção desenhada.

Figura 9 – [Un]fold Landscapes – Ruin as Artifact, técnica mista, 21 x 42 cm, 2018.
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Como desenhamos? Como observamos? Como imaginamos?
Estas questões enredam-se infalivelmente no compromisso, na vontade e con-

vicção, de as entender como vibração sensorial e corporal. Ao desdobrá-las na marca 
inevitável da escrita e, nas palavras que sedimentam uma primeira camada em espe-
ra, descobrem-se as densidades e hipóteses de uma exterioridade manifesta.

Aprofundá-las é admitir sem restrições, as agitações controladas e disciplinares 
desse exercício da escrita, tantas vezes dolorosa como épica. No entanto, o com-
promisso desenhado, assente na disciplina e no exercício, também compartilha esse 
desdobrar doloroso de sacrifício feito produto de pensamento original ou não. 

Por este motivo, os desenhos são por consequência temporais — um tempo 
não cronológico —, na troca de ações constantemente ajustadas pelo avanço, recuo 
e renegociação do seu entorno desenhado e acrescentam relatividade à identidade 
narrativa, enquanto viagem19 ou esboço de viagem e de relatos metamorfoseados, 
enquanto contexto das formas e espaços desenhados ou imaginados.

Através dos nossos sentidos e percepções, acrescenta-se como um produto co-
letivo, que consideramos na noção de objeto temporalmente relativo ou maleável, 
múltiplo e visível, relacionando através do mundo perceptivel esse corpo cósmico 
(Pallasma, 2012, p. 15) e nessa circunstância, a própria existência do desenho. 

O tempo desses desenhos é também a experiência vivida do tempo universal. 
Dessa temporalidade, que tantas vezes se dá por certa e que adquire uma questão 
subjetiva imediata, as nossas memórias e expectativas têm um impacto significativo 
individual na nossa percepção, na relatividade que o envolvimento temporal inevi-
tavelmente introduz na atenção, no movimento e na mudança, muitas vezes tomada 
de forma radicante. 

Fazer como? Observar como? Imaginar como? Relativamente ao que muitas 
vezes é considerado verdadeiro, estabelecem-se elementos centrais nas nossas per-
cepções, ora negociando o dogma da intemporalidade e do objetivo estático, ora 
enfatizando ou ainda configurando, dispondo ou concretizando. 

Essa acção de «fazer como?» produz consequências. Se a ideia existe pro-
tagonizada na construção do processo de pensamento ou na função idealizada na 
arquitectura, ela confere à definição de verdade privilégios imediatos. E quando esse 
desenho «o observar como?» é relativo a vários factores, como contexto, referência 
ou ajuste — e mesmo quando a comunicação básica parece tornar-se um desafio, 
especialmente articulada ao seu léxico, promovida por tendências de uma comuni-
cação que não favorece tais relatividades — podemos, ao aceitarmos essa permanên-
cia, interpretar a relatividade desse desenho.

Ainda assim «imaginar como?» é alcançar um compromisso definido pela in-
dividualidade da obra no relacionamento das imagéticas criadas, pelo qual “dese-

19  Joaquim Vieira argumenta que “desenhar é partilhar os sentimentos e a emoção do que existe” (Vieira, 1995), 
tal como a viagem.
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nhar para nada”20, segundo Javier Seguí, é a manifestação de resistência do exercício 
auto-poético:

De que falam os desenhos? Não dizem nada, são somente sonhos para esti-
mular a projeções interessadas dos receptores.
A arte cumpre o seu fim quando estimula o prazer da agitação activa (con-
formada). Desenhar leva ao nada.
Então, as palavras vestem as coisas (e funcionam como as coisas) e as ex-
periências com essas coisas, articulando histórias que cobrem e, às vezes, 
descobrem.
Os artistas fazem sempre a mesma obra (reiniciada sem fim) e, nesse fazer 
compulsivo, que se aproximam de sua “função figurativa” ao seu peculiar 
mundo-molde em miniatura (Seguí, 2006).

Javier Seguí sugere princípios abreviados que podem ilustrar a ideia geral de 
que a experiência desenhada do arquitecto ou do artista é uma construção cultural 
desse espaço temporal, um espaço experienciado, um suporte, um médio papel ou 
ecrã, inseparável no tempo do desenho. Uma existência que se suprime para ser 
nada, uma condição que se dispersa e onde tudo se desenrola.

A arquitectura desenhada no seu limite marginal admite ainda outras produ-
ções relacionais, como se explica mais à frente. Poderíamos reclamar essa relação 
como um espaço de co-produção — como quando alguém, ao atravessar uma rua, 
co-produz a espacialidade da rua. É essa co-produção que nos leva para além da 
concepção clássica do domínio do espaço, composta por três dimensões: o compri-
mento, a altura e a profundidade e que definem a relação do objeto com cada um, ao 
admitir à acção desenhada, a esse deslocar, uma espécie de transferência visual, onde 
o desenhador e o desenhado se movimentam através de uma estrutura convencional, 
“um ponto fora da imagem” (Treib, 2008, p. ix). A partir desse ponto, desenvolvem-
se outros limites no espaço desenhado, uma marginalidade na qual o aspecto tempo-
ral periférico desses intentos desenhados é medial, deslocando-se sem centralidade. 
Como afirmava José Pedro Croft, “onde estamos é o centro, Nova York é periferia 
(…) porque está longe, portanto a geometria não nos diz o centro, mas o sítio onde o 
pões”21. Esta noção evidente de transmutabilidade do centro move-se, acrescentando 
densidades, fraturas e inflexões, estabelecendo desvios Cartesianos nas três dimen-
sões do espaço, aliados a uma individualidade e identidade. São as possibilidades de 
oscilação e deslocamento que Deanna Petherbridge nos coloca:

“O desenho, no entanto, raramente atrai pontos de vista consensuais. Em vez 

20  Javier Seguí de la Riva, “Dibujar para nada”, 24 de Outubro de 2006. Texto não publicado, enviado por correio 
electrónico.

21  Conversa/diálogo a 30 de Março de 2019 com José Pedro Croft, que se refere no Capítulo II deste trabalho.
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disso, convida à frustração ou à obsessão ao tentar esclarecer algo que é escorregadio 
e irresoluto, no seu estado de fluidez como status, como ideia performativa, como 
diagrama conceptual, como símbolo, como significante, como médio, processo e téc-
nica, com muitos usos, manifestações e aplicações” (Petherbridge, in Garner, 2012, p. 
27). Estes estados observados por Deanna Petherbridge permitem a formulação das 
identidades como um campo aberto, caracterizado pela multiplicidade e dimensão 
da expressão do referente marginal, isto é, de tocar a linha na margem do desenho do 
arquitecto — se imaginarmos o nosso corpo como um rio, estender as mãos é tocar 
os limites recortados pela incerteza das coisas. As margens são a extensão marginal de 
nós próprios, ora recortante e precisa, ora difusa e híbrida e traduz-nos de forma re-
veladora essa razão existencial e corporal: “eu sou o meu corpo”, diria Gabriel Mar-
cel; “eu sou o que me rodeia”, diria Wallace Stevens; “eu sou o espaço onde estou”, 
diria Noel Arnaud; e, finalmente Ludwig Wittgenstein concluiria “eu sou o mundo” 
(Pallasmaa, 2014, p. 9). Poderíamos incluir “eu sou a margem”, na extensão da viagem.

É nessas viagens desenhadas, ancoradas na literatura de Italo Calvino e Al-
berto Manguel22, onde se sedimentam os imaginários de desenhos tangenciais, ico-
nográficos, de discussão que questionam a autoridade dos territórios sobre os quais 
o olhar reclama propriedade. Apresentam-se numa espécie de margem, de limite, de 
peculiariedade, na razão experimental do corpo físico, que se molda à representação 
física do desenho, não somente pela sua aparente produção, mas como elemento de 
co-produção existencial.

Ao trabalhar, tanto o artista como o artesão, ocupam-se mais directamente 
com os seus corpos e com as suas experiências existenciais, mais do que centrarem-se 
num problema externo e objectivado. Um arquitecto sábio trabalha com todo o seu 
corpo e sentido do eu (2014, op. cit., p. 9 e ss.). Esta multipolaridade situa no campo 
da percepção desvios intencionais, na procura do inesperado ou da necessidade de 
ser surpreendido.

22  Referimo-nos de forma particular a As cidades invisíveis e ao Dicionário de Lugares Imaginários.
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1.3 Condição e resistência.

1.3.1 O desenho marginal do arquitecto 

Pensar o desenho na margem é procurar uma legitimidade na invenção, um 
ponto firme onde ancorar essa vontade, um traço inimputável inscreve-se numa terra 
de ninguém: o seu contacto com a acção disciplinar e operativa do desenho do ar-
quitecto, de o repensar em modelos capazes de articular ou mesmo exigir novos ma-
pas — heterarquia, macroscopia numa ação comum. Estas, por sua vez, permitem 
introduzir um código percepcionável e observável ao mapa de uma macroscopia.

Contudo, e destacando o tema deste trabalho em torno do desenho do arqui-
tecto, guiado pela hipótese de deriva, em que a palavra marginal produz inevitavel-
mente um estado de desconfiança. Em primeiro lugar pela etimologia da palavra, 
onde a sua significação reflecte estados como irrelevante, delinquente, insignificante 
ou criminoso, o que em boa verdade podemos considerar como pouco sedutora para 
explicar o desenho produzido por arquitectos, artistas ou mesmo naqueles que não o 
fazem com a importância disciplinar de um método, e em segundo lugar, pela pouca 
relevância enquanto vocabulário circunstante dos termos usados em arquitectura ou 
no desenho de arquitectura. 

A ressurgência da expressão marginal, sobretudo próxima ao desenho do ar-
quitecto, é a hipótese investigativa deste trabalho. Depreendemos que, embora esse 
desenho esteja (quase) sempre presente na sua prática, através de oscilação, de deriva 
ou de permuta entre a ideia central e periférica, acontece no espaço desenhado do 
projecto, independentemente da sua configuração imagética. Existe algo, entre algo 
pelo qual a prática da arquitetura provém nessa representação — na margem a água 
corre mais lentamente e o questionamento torna-se mais hábil — transportada pelo 
que significa esse encontro.

São os desenhos marginais “As pedras soterradas” (Siza, 2018, p. 161) no cam-
po operativo do desenho do arquitecto? As extensões e as experiências desenhadas na 
margem do desenho, questionadas a Álvaro Siza sobre o seu texto, remete-nos sinoni-
mamente para a “dúvida”23, “às vezes estes abrigos desenhados, ora em gestos inad-
vertidos da mão, ora num estado de presença inconsciente, fazem iluminar a mente”24.

A explicação de Álvaro Siza contrasta com a reflexão de José Pedro Croft — 
que exploramos no Capítulo II — sobre a mesma questão, ao referir-se ao texto de 
Álvaro Siza.

23 Conversa/diálogo a 8 de Janeiro com Álvaro Siza, que se refere no Capítulo II deste trabalho.

24 Idem.
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As pedras soterradas é um texto que precisa de ser lido e ele está morto. 
E, só quando é lido permite a recriação, o texto é, simultaneamente aquilo 
que fixa; seja através das linhas, seja através das palavras… é o que fixa a 
experiência. A experiência para ser fixa tem de ser morta e ao ler está a 
recriar a possibilidade de vida outra vez25.

Álvaro Siza procura (por conveniência) criar uma distância em relação ao sig-
nificado da palavra marginal, tornando-a mais pragmática e funcional, como algo 
que ilumina a presença, que produz um caminho, uma possibilidade. E, ao ser en-
tendida como génese aleatória do momento, constrói por sucessivas transformações, 
as visões ficcionadas de lugares e espaços, e pela disseminação formas e composições 
manipuláveis.

No entanto, como argumenta E. H. Gombrich, “Foi Leonardo que notoria-
mente se incitou na estimulação de formas acidentais como manchas na parede ou 
as brasas brilhantes para aumentar o seu poder de invenção” (1999, p. 216). A acção 
que nos descreve demonstra a importância dessa oscilação inventiva entre foco visual 
e periférico, que segundo Alvar Aalto, nos faz referência sobre as dificuldades de fa-
zer emergir a ideia de arquitetura perante as exigências do problema de concepção:

Esqueço durante um certo tempo o conjunto de problemas até que todas 
as mais diversas exigências e atmosferas que as envolvem submirjam no 
meu subconsciente. Então passo por uma fase semelhante ao processo da 
arte abstrata. Desenho guiado somente pelo instinto; não faço sínteses ar-
quitectónicas, senão, às vezes, algo parecido a composições infantis, e, deste 
modo, sobre uma base abstracta, gradualmente, vai tomando forma ideia 
principal, um tipo de substância geral, através da qual é possível harmoni-
zar os múltiplos problemas parciais em conflito (Schildt, 2000, p. 23).

A estratégia individual de Alvar Aalto na busca de uma condição abstracta 
(periférica/marginal) para a redenção das dúvidas, incertezas ou imponderabilida-
des pode ser explicada por E.H. Gombrich, quando se refere à relação criativa de 
um estado consciente em Paul Klee “longe de partir com uma firme intenção, ele 
permitiu que as formas crescessem sob sua mão” (1999, p. 217-219), acrescentando 
ainda que essa ideia de riscar permite fazer emergir algo “aceitável” (op. cit., p. 219), 
congratulando-se no delinear independentemente onde este o leve. 

Desta forma, idealizar na margem, no refúgio do arriscar, é por consequência 
a transformação das composições manipuladas, em sínteses entre espaços, nos luga-
res indefinidos pela sua espessura, no repensar o desenho disseminado, pelo gesto e 

25 Conversa/diálogo a 30 de Março de 2019 com José Pedro Croft, que se refere no Capítulo II deste trabalho.
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pela existência de novos estratos. É onde se manifesta a matéria das novas estruturas, 
que conferem múltiplas densidades à substância do pensamento e do próprio dese-
nho. Ocorre somente pelo desígnio de reescrever a espessura ou de antever a densi-
dade — o entre, o que pode ser e o que nunca será.

A existência determinante de idealizar na margem, segundo Aalto — mas tam-
bém de muitos arquitectos — ao atribuir uma base abstrata a essa condição do risco 
(desenho), nas configurações desses espaços periféricos pelos quais apresentam ser, é a 
contaminação do desenho e a sua representação imagética interior, a procura no refe-
rencial arquitetural e a dilação temporal necessária, atribuindo-lhe uma noção de pe-
riferia, mas com consequência e tocando o limite da imponderabilidade da margem.

O desenho marginal estabelece novas percepções, novas formas que se trans-
mitem do plano do espaço desenhado, no desvio propositado, na condição e na 
emergência transformadora, sem estilo ou a conceitos deterministas, pensando nas 
aproximações ao processo criativo e pelo qual o esquisso é o padrão de raciocínio de 
uma actividade específica, admite-se a hipótese do seu aspecto mais periférico, uma 
caracterização mais livre, especulativa e investigativa (figura 10). “É a oscilação dos 
argumentos que traz a gradual transformação das imagens, finalizando quando o 
desenhador julga suficiente para ser arquivado de forma coerente” (Goldschmidt, 
1991) e pelo qual nos apresenta o questionamento operativo do significável ainda 
sem significação em estado aberto e de espera, um campo mediado entre a arquitetu-
ra e essa periferia desenhada. Periferia entendida de certa forma em imagem simula-
cro, de reflexos exteriorizados sobre o vazio, de configurações transformadoras sobre 
a ideia tectónica, do movimento tectónico, da vibração do espaço, da construção de 
novos referenciais, conjecturáveis e radicais. 

Consideramos, por este motivo, que a investigação/campo de projetação ini-
ciada sobre a condição periférica/marginal, a partir das arquitecturas experimen-
tais/visionárias, simulam entre natural e artificial, saturada e especulativa, o momen-
to que antecede o acto de projetar ou desenhar. Fazem irromper o inefável conceito 
questionado por Leonardo, sempre que experimentava uma nova pena, Dimmi se mai 
fu fatta una cosa26 (diz-me se alguma coisa já foi feita27), mesmo quando as condições 
que o determinam incidam sobre as transformações desses desenhos e, consequente-
mente, na arquitectura. 

A representação desenhada assente na possibilidade de uma arquitetura im-
possível, associada à sua génese experimental e visionária, é assim intitulada por uma 
narrativa lírica e marginal, concretizada pela matéria projectual de experimentação, 

26 Martin Kemp in Leonardo da Vici: Exibition Catalogue, p. 12, cit. (Gombrich, E. H.,1999, p. 216). 

27 A frase de Leonardo da Vici é uma frase arcaica, pelo o que faz toda a diferença nesta frase é a expressão “se 
mai” sendo que a expressão pode significar: “na eventualidade de…; se alguma vez… foi…; se nunca… foi… 
feita (alg)uma coisa…”. Deste modo, a tradução poderá ser: “Diz-me se nunca foi feita alguma coisa” ou “Diz-
me se alguma vez foi feita uma coisa”.
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em que “este ‘experimentar’ engloba um ‘experienciar’ e uma ‘experimentação’ para 
além da consciência” (Gil, 2005, p. 17). 

Mais do que uma abordagem simples, importa, pois, investigar o sentido de 
todo um quadro imagético (factores de ordem referencial, de expressão de mapea-
mento, etc.) que se envolve na materialização formal destas ficções. 

O propósito desses desenhos experimentais e visionários28, observados através 
da história e usados ao longo de séculos como uma maneira de imaginar novas reali-
dades e de repensar o mundo, fizeram irromper teorias arquitectónicas radicalmente 

28 Tendo como referências percursoras as visões arcadianas simbólicas do final do século XV, com a publicação 
de Hypnerotomachia Poliphili de inspiração Barroca; no século XVIII, Piranesi com Roma Antiga e Roma Cidade 
Ideal, assim como Le Carceri d’Invenzione; em finais da década de 70 do século XVIII, Claude-Nicolas Ledoux 
com o projecto da cidade ideal de Chaux e na contribuição  dos seus contemporâneos Denis Diderot e Jean 
le Rond d´Alembert nas áreas da literatura, filosofia e da matemática, tornando-se percursores da arquitetura 
visionária do século XX.

Figura 10 – Desenho de Raimund Abraham, The Dream, 1983.
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inovadoras. Em 1959, Paolo Soleri afirmava que “a paisagem natural não é o quadro 
mais adequado para a vida complexa da sociedade. O Homem deve fazer a paisa-
gem metropolitana a sua própria imagem: fisicamente compacta, densa um pacote 
energético tridimensional” (Soleri, cit. in Spiller, 2006, p. 74). 

Estes argumentos são a formalização da emergência que viria a antecipar, so-
bretudo após os anos 60 na produção daquilo que Neil Spiller define como “a segun-
da pobreza de estruturas heróicas e redes arcadianas”, um pós segunda guerra mun-
dial libertador, optimista na perspectica tecnológica, onde se perfilam os Archigram 
em Plug-In City ou os Superstudio, começando a idear tecnologias utópicas contor-
cendo as imagéticas arquitecturais em representações perturbadoras em ubiquidades 
distópicas e conformidades. Em Cedric Price (figura 11), ou nas folies de Bernard 
Schumi para o Park de La Villette em Paris, foram explorados novos conceitos que 
tiveram e têm um papel fundamental na retórica da arquitectura do novo milénio, 
partilhados pelo desenvolvimento exponencial tecnológico e da destreza da máquina 
na sua evolução de novas realidades (Spiller, 2006, p. 8-17). Reescrevem novas to-
pografias visuais, ao registar na relação tectónica um estado de dinâmica emocional 
entre observador e objecto, sobretudo em geografias protéticas, que servem de ma-
téria especulativa gráfica, englobadas num conjunto de experiências e adaptadas ao 
contexto das arquiteturas visionárias, dos lugares imaginários, utópicos e marginais.

Como refere Luiz Vaz de Camões no Canto V de Os Lusíadas:

Os casos vi, que os rudos marinheiros,
Que têm por mestra a longa experiência,
Contam por certos sempre e verdadeiros, 
Julgando as cousas só pela aparência,
E que os que têm juízos mais inteiros,
Que só por puro engenho e ciência
Vêem do mundo os segredos escondidos,
Julgam por falsos ou mal entendidos.

Figura 11 – Desenho de Cedric Price, Fun Palace, 1964.
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Os lugares imaginários são a forma de construirmos e inventarmos o nos-
so mundo através de lugares prodigiosos (figura 12), que encontramos na ilha29 de 
Riallaro, assim como da ilha da Utopia ao Castelo de Kafka e El Dourado (Manguel 
& Guadalupi, 2013, p. xii). De igual forma, essa importância construída sob a acção 
relacional do desenho, pode ser entendida como algo que se estratifica, cria densida-
des e influências. No entanto, esses desenhos30 adquirem estados diferenciados de co-

29 Espectrália, ilha (imaginária) do arquipélago de Riallaro, situada a sudeste do Pacífico, na orla do anel de nebelina 
de Riallaro a norte de Coxuria, segundo o livro de Godfrey Sweven, Riallaro: The Arcipelago of  Exiles, 1901.

30 Ver Anexo IV – Desenhos do projecto artístico.

Figura 12 – Pátio subterrâneo de Espectrália, ilha do arquipélago de Riallaro, situada no sudeste do Pacífico, segun-
do o livro de Godfrey Sweven, Riallaro: The Arcipelago of  Exiles, 1901.
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municação: podem ser operativos, desviantes, especulativos ou mobilizadores de um 
conjunto de possibilidades de que outros se podem apropriar no sentido heurístico. 

Ao centrarem-se na apropriação de algo que irrompe em variadas formas de 
expressão, a construção de desenhos e imagens vertiginosas, difundidas pela tecno-
logia digital, que actua num complexo sistema de sucessão, multiplicadas pelo olhar 
múltiplo, ou ainda e tão somente, como algo que constrói coisas no papel, [UN] 
BUILT31 (o não-construído), continua a ser arquitetura, assim como o edifício é um 
ponto crucial, o desenho é o lugar onde a arquitetura está no edifício, na sua exterio-
rização no desenho do espaço e na experiência desse espaço.

Especular sobre essa realidade imaginária, uma “pobreza heróica” enquanto 
arquitetura — e transversalmente no desenho marginal —, é aprender a viver em 
escadas (Perec, 1997, p. 38), relacionando-se com um outro campo numa espécie de 
entidade: que constrói, transfere e fragmenta para voltar a sedimentar e a propagar. 
Um lugar de matizes diferenciadas ou de procuras integradas de continuidade/des-
continuidade, disseminação/dispersão, do movimento no espaço e no tempo. 

Ao estabelecer-se na condição de escavar (pelo desenho), numa ação que reu-
ne arqueologicamente esses artefactos gráficos (registos), transformam-se no espa-
ço branco da folha nas agitações reveladas pelos limites desenhados, representados 
numa exterioridade cosmogénica.

As circunstâncias desses limites desenhados, que desencadeiam esses lugares- 
-artefactos — pelos quais se podem construir nexos entre topografias transitórias, in-
completas (macroscopias) e diálogos de dimensionalidade ilusória — irrompem sob 
um campo geométrico não cartesiano32.  Um diálogo, um confronto entre o real e o 
imaginário, uma espécie de assemblagem não sintética, uma construção assemblada 
e reconstruída, encerrando em si mesmo a aproximação ao fantástico, ao inesperado 
e à descoberta do inimaginável. 

De certa forma podemos desvendar no limiar da perspectiva atmosférica e 
contextualizada, por Lebbeus Woods em Turbulence, a revelação dessas perspectivas, 
no aparecimento de cartografias estranhas e omnipresentes, construídas na sobrepo-
sição da paisagem. O acrescento de uma nova topografia constrói a emergência ideo-
lógica, que segundo Woods33, é a experiência do projecto/desenho, na imagética con-
jectural ou no reconhecimento à actuação da forma acidental. A acção que provoca 

31 Referência à monografia da obra [UN]BUILT, de Raimund Abraham, no qual o desenho questiona a realidade 
autónoma como manifestação dos conceitos projectados e do seu carácter não construído.

32 Ponto de resistência ao conceito filosófico de Descartes, onde o corpo está separado da mente e onde a percep-
ção da realidade é pensada como mentira ou ilusão.

33 Sobre este assunto, Lebbeus Woods afirma que “O desenho de arquitectura na sua sinuosa rede de de alter-
nância de forças, de padrões e movimentos imprevisiveis, em mudanças mentais, alternam espontaneamente 
desintegrando e sintetizando posições” (Woods, 1992, p. 40) e acrescenta que “Como em todos os casos de 
coexistências, nem a presença é sacrificada à custa dos outros; em vez disso cada um afecta o outro na criação 
— felizmente — do equilíbrio, até mesmo numa nova forma de harmonia (Jacobson, 2015).
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o estímulo da imaginação é uma espécie de sedução não sendo nada, isto é, apresen-
tando o não-construído no surgir — afundar, fluir, uma condição de fluxo (figura 13).

A importância desse estímulo e questionamento, na disposição do desenho 
como recurso idiossincrático, estabelece uma reflexão acompanhada de hipóteses 
mais abrangentes, ou mais estimulantes, tendo o desenho, enquanto hipótese margi-
nal de resistência, a construção de limites ainda por explorar: 

Desenhar
Desenha-se para:
Desabafar, para gritar
Desfrutar traçando, acariciando
Para dispor-se a exceder
Para acompanhar palavras
Para cuidar do todo
Para procurar o impessoal
Para abandonar o habitual
Para encontrar mundos habitáveis novos
Para aceder ao fantástico e insuspeito
Para descobrir o invisível
Para encontrar o assombroso inimaginável
Para gerar realidades intelectuais onde instalar narrações
Para conjecturas radicais34 (Seguí, 2017).

No diagrama das possibilidades35 em forma de mapa mental, Javier Seguí  
apresenta, de forma particularizada, a importância de trazer para o desenho — e 
consequentemente para a arquitetura — o modo de transferir, de instalar dentro de 
um campo argumentativo da ação desenho/arquitectura, um estado desviante, uma 
argumentação fundamentada entre ciência e a prática discursiva, uma espécie de 
“retorno às origens” (Petherbridge, 2010, p. 11). 

É este retorno, este desviar de pensamentos, a reorientação sobre o outro lado 
da mediação, a oscilação exprimida pela vontade deliberada de atingir “o máximo 
de efeito com o mínimo de recursos. Ou ainda, o máximo de eficácia com o mínimo 
de esforço. Ou ainda, o máximo de presença com o mínimo de gritos36” (Pernes, 
1985, p. 5), na representação de qualquer produto humano, podendo ser entendido 
como o espaço de mediação inventivo.

34 Seguí de la Riva, Javier. Madrid 2017. Texto não publicado. Enviado por correio electrónico.

35 Um método sobre o qual estrutura o desenho; reflexão de Javier Seguí de la Riva. 

36 Frase emblemática de Ângelo de Sousa proferida numa entrevista conduzida por Fernando Pernes e publicada 
no catálogo Angelo, Lisboa, Galeria EMI-Valentim de Carvalho, em 1985.
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Não mediar supõe tocar a origem… uma realidade intempestiva e vir-
tual… Expressão, representação e interpretação são categorias circunstan-
ciadas não pareidólicas. O desenho edificatório (realidade psicológica) é… 
um gérmen virtual do mundo. Como ver algo que não medeia, que não 
diz, ou não representa nada? O que se esgota na sua figuração? Vazio? Oco 
figurativo? Luz, indicadora de vida (Seguí, 2017).

Sobre esta condição de oscilação que Javier Seguí nos apresenta, podemos es-
tabelecer alguns enquadramentos sobre a origem e ações do desenho, relacionando 
um pathos sobre a construção imaginada na interligação produzida de um mapea-
mento fragmentado, podendo ser reconfigurado em novas paisagens transformadas 
que transferem exclusivamente à sensibilidade expressada o superior e o inferior, o 
vertical e o horizontal, o compacto e o fluído, o opaco e o transparente, o imóvel e 
o movél, em que se “excede a exterioridade das coisas” (Francois, 2008, p. 20). Um 

Figura 13 – Desenho de Lebbeus Woods, Turbulence, s.d.
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campo heterarquico onde se evoca as conecções e as evidências de um sistema que 
reúne no mesmo plano, as oscilações do espaço desenhado (figuras 14 e 15).

Os dois desenhos de Javier Seguí37 podem explicar a hipótese de exteriorida-
de. O diagrama estrutural composto por linhas ortogonais e oblíquas apresenta-nos 
o conceito de rede horizontal, que denominamos heterarquia, linhas oblíquas que 
transferem a noção de bidimensionalidade para a tridimensionalidade. Partindo dos 
pontos de intersecção e através da dinâmica diagramática, guiam-se os princípios de 
ordem e de proporção no espaço. No entanto, a estranheza das composições, reflec-
te-se nos elementos cromáticos. Estes evocam movimento, como se toda a estrutura 
se movesse no espaço: uma experiência sensorial, como se nós operássemos o intrin-
cado diagrama. Estes dois exemplos permitem enunciar o que pretendemos com o 
conceito de heterarquia de um desenho à margem, uma nova “ordem compositiva e 
harmónica” (Seguí, 2019).

37 Nos dois desenhos de Javier Seguí, este explica o seu posicionamento na construção do desenho: “O ponto de 
partida foi jogar geometricamente decompor o retângulo das minhas folhas no caderno Assim, produzi 30 ou 
40 caminhos singulares que propunham tantos outros quadros. Composições abertas para suportar figuras pos-
teriores. Esses caminhos recentemente me estimularam a percorrê-los, intensificando partes, apontando áreas e 
marcando toques de cor, para que cada configuração evoquei uma presença. Enigmático sem corte. Eu estava 
a descobrir uma nova ordem operacional que chamei de “ordem composicional” e que completar as ordens 
expressas anteriormente (a biológica, a cósmica, a social, aconstrutivo e têxtil). Ordem composicional e har-
mônica, reforçada com operações experimentais encadeadas, em busca de a estranha surpresa, da aparência do 
enigmático. A ordem composicional e suas intensificações me fortalecem sem me confortar” (de E. Vila Matas). 
Documento enviado para o autor por correio electrónico a 21 de Março de 2019 intitulado “Mi ultimo trabajo”.

Figura 14 e 15 – Desenhos de Javier Seguí de la Riva, Ordem Composicional I e II, 2019.
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1.3.2 Heterarquia e margem 

O conceito de heterarquia, inicialmente formulado pelo neurocientista Warren 
McCulloch no estudo das redes neurais, pode ajudar a explicar a correspondência 
entre essa tipologia “rede” e o desenho marginal como sistema onde não existe um 
controlo centralizado vertical (hierarquia), mas predomina uma ordem consensual, e 
o desenho como recurso de mediação entre o operativo e o especulativo (figura 16). 
No desenho de Yona Friedman podemos entender a heterarquia, ou rede, elaborado 
por um sistema de organização de espaço, tempo e sociedade, composto por acções 
auto-inventivas e auto-sustentáveis, cuja estrutura muda continuamente de acordo 
com as necessidades e condições. Habitar o sistema é incorporar a existência e a li-
berdade, mas também as recompensas de suportá-las sem ilusão, uma aleatoriedade 
e uma ordem heterarquica.

A heterarquia existe como padrão ilusório, efémero, em constante mudança, 
de comunicação livre que precede e é tomada dentro de espaços isolados, mas distin-
tos: uma manifestação contemporânea em grande parte oculta, porque emerge dos 
espaços individuais da margem.

Yona Friedman afirma: “eu descobri o inimaginável potencial da composição 
entre a aleatoriedade e ordem. Trabalhei e desenhei para manipular e compreender 
esse potencial” (2006, p. 31). Acção disciplinar do desenho operativo do arquitecto 
um modelo capaz de articular os conceitos: heterarquia, macroscopia numa ação 
comum. Procuramos assim, desvendar entre estes dois conceitos a possibilidade de 

Figura 16 – Desenho de Yona Friedman, “Mosquito net” project, after 9/11. The attacking plane would explode when hitting 
the space-frame envelope outside the building, 2001.
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cruzamento com a obra Do Espiritual em Arte de Kandinsky, publicada em 1912, pela 
sua importância fundamental na literatura artística contemporânea, ao referir-se a 
“três géneros distintos” de obras: as “Impressões”, as “Improvisações” e as “Com-
posições”. Cremos que ao incluir no conceito de heterarquia, aquilo que Kandinsky 
define num primeiro momento como “impressões directas de natureza exterior ex-
pressadas em formas desenhadas e pintadas” e num segundo momento como “Ex-
pressões, em grande parte inconscientes e repentinamente formuladas de factos de 
carácter interior”, podem-se produzir provocações que alimentam o pensamento 
criativo. As “expressões que se formam de maneira semelhante, mas cuja elaboração 
lenta permite retomá-las, examiná-las e trabalhá-las a partir dos primeiros gestos que 
denomino composições” (Kandinsky, 1987, p. ), por sua vez, permitem introduzir um 
código percepcionável e observável no conceito de macroscopia, circunstanciado no 
imaginário ou mesmo na sua lógica afirmativa,  recorre ao fenómeno exterior a ele 
próprio, onde a ação de escavar no desenho pressupõe subtrações matéricas (grafite) 
ao suporte papel. Uma espécie de reconstrução sobre conceito enunciado, como 
uma proximidade à ação arqueológica sobre o desenho artefacto, que se descobre 
pelo movimento circunstanciado do momento anterior ”para encontrar o assombro-
so inimaginável” (Seguí, 2017).

Surgem assim, topografias híbridas, uma ordem consensual entre dois cam-
pos: artificial versus natural, que resultam num cruzamento entre duas realidades 
distintas que estabelecem relações entre si e ampliam novas visões cartográficas, per 
se transformadoras da própria ideia arquitetónica.

O argumento que se tenta defender é baseado num estado de liberdade e de 
resistência, traduzido numa condição de luta e de reivindicação desenhada. Esta 
mediação explora o capricho, como o desenho à margem de uma utilidade, que per-
mite redescobrir uma lógica de pensamento baseado numa relação tensa entre dico-
tomias: justaposição/oposição, estático/dinâmico, claro/escuro e regular/irregular. 

Ausentes de qualquer centralização ou de hierarquia, o plano de heterarquia 
ajusta-se para compreender e suportar teorias sobre o espaço38 e as relações em rede, 
de perspectivas ambivalentes transferidas livremente entre imagens não relacionadas. 
Funciona como um campo de conectividade unificado, onde as imagens permitem 
a morfose de novos estratos e espaços com novas espessuras. É a partir de complexas 
interações espaciais e de articulação de diferentes escalas, que as lógicas e a produção 
do espaço desenhado se alteram e produzem novos significados.

Traduz-se numa arquitetura que não existe, na dimensão visível de uma ma-
croscopia onde apenas se vislumbra o desenho de manifestação sinóptica, do instru-
mento ampliador ou redutor e numa paisagem evocativa da construção imaginada 
de desenhos em pura especulação.

38 Sobre este assunto, Bernard T. Schumi faz uma taxonímia do espaço sobre o que o constrói, define ou concep-
tualiza (cf. Architecture and Disjunction, p. 53 e ss.).
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As influências literárias de Italo Calvino, sobretudo em As cidades invisíveis 
(1972), e da obra gráfica de Giovanni Baptista Piranesi (1720-1778), são elas mesmo 
o espaço de co-produção. Isto é, são “o armazenamento de informação, imprescin-
dível para a concepção em arquitectura e para a imaginação criativa, [que] tem a 
sua origem nos acontecimentos que impressionam positivamente ou negativamente” 
(Lobato de Faria, 2014, p. 37). Considerando ainda assim, as variantes de prestígio 
de que a história nos dá testemunho, como forma de pensar o desenho, este cumpre 
um papel de relevo como instrumento de invenção da arquitetura, desde o “grau 
zero” ou, de forma mais assertiva, o conceito de ground que, segundo Wolfflin, “tem a 
ver com uma formlosigkeit (falta de forma) que detém a força vital imanente das coisas, 
superando a formkraft (força das formas) um arrastar para cima a partir desse estado 
sem forma, contra o qual toda a vida luta” (Wolfflin, cit. in Rajchman, 1998, p. 78).

Justificando assim a sua pertinência e a persistência do tema (onde o desenho 
arquitetónico, na sua imagética experimental e projetual, é revelador de novas for-
mas visionárias de entender o espaço e de o habitar) desta investigação onde se con-
sidera na sua origem a metáfora do conhecimento, como Jorge Luís Borges descreve 
na “Biblioteca de Babel”:

A Biblioteca existe ab aeterno. Desta verdade cujo corolário imediato é a 
eternidade futura do mundo, nenhuma mente razoável pode duvidar. O 
homem, o imperfeito bibliotecário, pode ser obra do acaso ou dos demiur-
gos malévolos; o universo, com a sua elegante dotação de estantes, de tomos 
enigmáticos, de infatigáveis escadas para o viajante e de latrinas para o 
bibliotecário sentado, só pode ser obra de um deus (1989, Vol I., p. 484).

Em Especes D’espaces, George Perec (1974) elaborou uma taxonomia de espa-
ços, para lidar com a percepção de que os espaços estáveis e referenciais deixaram 
de existir. O exercício de designar e marcar estes espaços, que começam na página 
para acabar no mundo, resulta da desconfiança na sua instabilidade, no desgaste e 
no esquecimento a que estão sujeitos. 

Pretende-se reflectir sobre a condição sublime e inefável do “capricho”39, 
como um desenho feito a partir de topografias ficcionadas,  compreendendo a razão 
prática de um processo de desenho, que se desenvolve nas margens do desenho ope-
rativo do arquitecto. 

Os desenhos da série [Un]fold Landscapes, realizados no âmbito deste trabalho, ins-
crevem-se na relação tectónica, sobretudo em estruturas de convergência, conexidade 
e continuidade dinâmica ou, como afirma Thom Mayne, “paisagens híbridas” (Woods, 

39 “Capricho” é a ideia quase sempre repentina e sem motivação aparente. “Nas artes é uma obra ex travagante ou 
original que prescinde das regras e convenções”. Derivado de ‘caprichoso’ (do italiano capriccio, com o mesmo 
significado) [Cabezas, in Molina, 2005, p. 244].
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2015, p. 154), que servem de matéria especulativa gráfica, englobadas num conjunto 
de experiências e adaptadas ao contexto das arquitecturas experimentais (figura 17). 

Na prática, recorre-se desta forma à noção de causalidade40 na acção projec-
tual, como premissa determinante do processo de mediação e representação através 
do desenho do arquitecto enquanto autor, que constrói uma síntese e que materializa 
a obra sobre o limiar do não construído. Desenhos que surgem de forma radicante e 
de apropriação livre, que  transmitem à ideia visionária o espaço de experimentação 
e uma aproximação à arte através da abstração e noção de margem.41 As explorações 
matéricas do médio (grafite) nos espaços desenhados são conceptualizações geomé-
tricas e topográficas, marcas e limites comuns na arquitectura, apresentando de certa 
forma estados de surpresa e ansiedade. 

Estes elementos exibem-se não como formas unitárias, mas como elementos 
de descoberta fragmentados, submetidos ao olhar delimitado por horizontes, em 
certo sentido idealizados, pelos quais surgem de forma espontânea, num altruísmo 
compositivo de espaços em colisão, dissolvidos em agrupamentos casuais.

Os modos em que são fundamentados, quer pela formulação de topografias 
ficcionadas, quer procurando abranger a noção de heterarquia, expõem estados de 
tensão, convergência de um entorno de uma aproximação ao não-construído. 

O outro lado dessa linguagem projectual (marginal) mais densa e opaca, ex-
plora o registo em memórias de espaços experienciados, hipotéticos no habitar, no 

40 O interesse é ressaltar como tal noção, desde que sublinhada como causalidade interna ou causa sui, favorece o 
estabelecimento da diferença como origem do ser (no desenho), requisito ontológico fundamental para Deleuze: 
“A determinação pode apenas sustentar o seu ser através de uma causa, uma finalidade, ou um acaso” (Hardt, 
1996, p. 33).

41 A noção de margem subentendida como o limite que completa o imprevisível na integridade de um jogo infini-
tamente diverso e polarizado.

Figura 17 – Maquete de Thom Mayne, Bubbles (detalhe), s.d.
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desconhecido, na fantasia desenhada em cidades de papel, nos ecos d’As cidades in-
visíveis, assim como na dimensão poética, tornando visível o imaginário, o “fazer 
aparecer”42 ou reaparecer.

A arquitetura sendo disciplinar, não é una nem apaziguadora. Remete-se em 
certas circunstâncias ao reduto da sua ideologia, onde os pensamentos originais ou as 
verdadeiras invenções são raras. Distingue-se na sua originalidade sobretudo através 
da sua expressão desenhada.

Como afirma Javier Seguí “o desenho edificatório (realidade psicológica) é… 
um gérmen virtual do mundo”43. Essa interioridade transporta-nos à exterioridade. 
Um outro lado, mais próximo da imaginação ou invenção edificatória do desenho 
que também procura nas novas espessuras a densidade e o questionamento sobre a 
acção do projectar. 

Denominamos topografias híbridas, a acção dilatada de espaços exploratórios 
nas estruturas construídas por acções imbricadas e mediadas pelos rastos dos gestos 
desenhados. Estas acções dos gestos desenhados surgem desta forma por analogia 
e circunstância (circum = à volta + instantia = presença), suportadas pela transfor-
mação radicante do desenho e pelas experimentações projectuais de Thom Mayne, 
hybrid landscapes. Paisagens que englobam, por sua vez, a ideia de fusão entre o artifi-
cial e o natural, que, por exemplo, os desenhos do projecto D.M.Z, para a península 
da Coreia, de Lebbeus Woods (figura 18 e 19) reivindicam. A paisagem é a arqui-
tectura exponenciada ao território, à superfície tectónica: é fundamental sem ser 
subtil. Ao construir deliberadamente essa coexistência quase orgânica, expressa-se 
na multiplicidade de formas e superfícies com a qual constrói uma presença, numa 
coexistência tensa e determinadamente projectual, na relação edifício/paisagem ou 
mais precisamente entre arquitectura e paisagem. 

Por seu lado, os desenhos [Un]fold Landscapes, realizados como parte da inves-
tigação, surgem através de sequências estratificadas, construindo diferentes densida-
des através de sobreposição, de escavar o vazio, de voltar a fazer, de acrescentar, de 
retirar como um palimpsesto projetual, embora ausente da sua sintaxe fragmentada.

Esta manipulação, que se opera no espaço da representação arquitectónica, 
permite rever no conceito de notação de Bernard Tchsumi, da relação entre o even-
to, o espaço e o movimento, como Xavier Seguí, a partir de Derrida, se refere ainda 
que analogamente de notação arquitectónica da seguinte forma: 

42 “Fazer aparecer” no desenho reporta aos conceitos de aparição e desaparecimento. Sobre este dualismo John 
Berger sugere: “My hunch is that drawing is a manual activity whose aim is to abolish the principle of  disappea-
rance (or — to put it another way — to turn appearences and disapearances into a game that is more serious 
than life” (Berger, 2008, p. 109-110).

43 Texto fornecido por Javier Seguí via correio electronico em abril de 2017, intitulado “La no representation”.
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O olho é cego para desenhar, inútil quando se está a desenhar. A visão 
opera depois quando se deixou de desenhar, e o desenho, como a marca 
de diversos movimentos, apresenta-se como um conjunto visível figurado, 
podendo dizer-se, desenha-se como se escreve, deixando espaço, limitando 
a amplitude (Seguí, 2012, p. 96).

Esta amplitude do sistema/dispositivo em que este desenho se faz (macros-
copia) envolve a heterarquia como processo dinâmico, ao estabelecer uma rede de 
relações como as raízes de uma floresta nos seus desvios propositados ou necessários, 
reconhecendo-se assim a ausência hierarquizada e centralizada, em continuidade 
com os eixos do espaço, i.e. plano versus piramidal e individual versus em rede. 

Figura 18 e 19 – Desenhos de Lebbeus Woods, D.M.Z., 1988.
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No entanto, para se compreender o conceito de heterarquia face ao dispositivo 
macroscópico que constrói o processo desenhado, refere-se o espaço marginal cons-
truído entre o limite proliferado das imagens idealizadas e as que resultam de espaços 
em construção de novos vectores, que definem uma acção estruturada e localizada.

A macroscopia aparenta ser a visualização da expressão necessária ao reconhe-
cimento de espaços, que gravitam marginalmente ou de apropriação, ambíguos, es-
paços de dentro, espaços de fora, espaços sem espaço. Como sugere Michel Foucault, 
“vivemos dentro de um conjunto de relações que definem ‘sítios’, que são irredutíveis 
uns aos outros e certamente não superponíveis uns aos outros” (Foucault, 1984, p. 350).

Este desenho “marginal”, segundo uma projecção macroscópica, caracteri-
za-se em duas instâncias: primeiro, por ser autónomo, especulativo e investigativo; 
segundo, por apresentar o questionamento de um significado ainda sem significação, 
em estado aberto e de espera, um campo mediado entre a arquitectura e esse dese-
nho, entendido como simulacro.

A expressão destes desenhos exteriorizados sobre o vazio do suporte apresen-
ta-se em configurações transformadoras da ideia tectónica, do movimento tectónico, 
da vibração do espaço e da construção de novos referenciais, conjecturáveis e radi-
cais, podendo ser caracterizados na sua não-construção, the unbuilt44, que continua a 
ser arquitetura sem a sua dimensão construtiva. Assim como o edifício é um ponto 
crucial, o desenho é o lugar onde a arquitectura ainda não está no edifício, mas existe 
em potência na sua exteriorização do espaço e na experiência do mesmo.

A especulação sobre essa realidade enquanto arquitetura e transversalmente 
no desenho marginal (o outro lado da barricada), reflete um campo que se pode 
designar de freefield45 (uma espécie de entidade que constrói, transfere e fragmenta, 
para voltar a sedimentar e a propagar), um lugar de matizes diferenciadas ou de 
procuras integradas da continuidade/descontinuidade, disseminação/dispersão e do 
movimento no espaço e no tempo.

Na condição de escavar, a ação de reunir arqueologicamente os artefactos 
(registos) gráficos, que transformam no espaço branco da folha, as agitações reve-
ladas pelos limites desenhados e apresentados numa exterioridade cosmogénese e 
pela qual podemos “descobrir ou (…) encontrar, por empatia, aquilo que neles se vai 
corporizar” (Vieira, 1995, p. 53).

As circunstâncias que desencadeiam esses lugares corporizados em ambien-
tes evidenciados pela acção transformadora do desenho, procuram justificar-se pelo 
que podem construir ou imaginar, sentimentos ou emoções nexos entre topografias 

44 Título do livro com o mesmo nome, referente à obra de Raimund Abraham, na qual o desenho questiona a reali-
dade emergente da arquitectura como manifestação autónoma do arquitecto com as suas visões idiossincráticas.

45  Definição conceptual enunciada por Lebbeus Woods publicada em Anarchitecture: Achitecture is a Political Act  
“Como campo geométrico imprevisível determinado pelos fluxos condicionados dentro dum campo, e.g. um 
campo de sistemas não lineares” (1992).
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ampliadas visíveis por macroscopias e diálogos de dimensionalidade ilusória, que 
irrompem sob um campo geométrico não cartesiano.

1.3.3 Olho nu da macroscopia

A lente macroscópica46, por analogia ao olho humano e pelo qual o processo 
de observação se constitui por uma observação in loco, delimitado pelo objecto cór-
neo macroscoscópico que observa e analisa, que se constitui por um corpo esférico, 
que se expande e contrai para controlar a quantidade de luz necessária, que foca e 
controla a lente por tensão das fibras ciliares naquilo que se produz como imagem, 
onde a superfície que recebe as imagens permite estabelecer padrões na sua super-
fície, sensível à cor e à luz, e pelo qual liga o ser ao mundo e ao seu mundo — um 
diafragma que controla a abertura da lente, que constrói, ficciona o mensurável e o 
que aparenta ser. Refractada pela sua curvatura depois de atravessar todo o humor 
vítreo atinge a superfície retiniana e por fim através de impulsos elétricos descodifica-
se em construções ficcionadas de um dispositivo visual e táctil, que permite ver para 
além da espessura do papel. 

A macroscopia é pensada deste modo, como o dispositivo de observação e ins-
trumento central do desenho, sendo os filtros observáveis determinados por “moti-
vo”, “estratégia”, “imaginação”, “imagem”, “composição”, “expressão/atmosfera”, 
“técnica”, “superfície” e “fantasia” (Cook, 2008). Estes filtros traduzem-se metodolo-
gicamente em acontecimentos desenhados sobre acções projectuais, ora codificados 
pela hipótese macroscópica observável, ora na sua dimensão ontológica, onde a sua 
expressão e enunciação elabora o questionamento de espaços imaginados e da ar-
quitectura.

Uma espécie de território de arquitecturas de papel, onde se constroem to-
pografias desenhadas, que se definem pela sua narrativa de espaços latentes visíveis 
apenas pelo capricho47 desenhado no plano da imagem ou ocultos quando observá-
veis com outras lentes. A sua aparente construção de significados múltiplos, mani-

46  O conceito foi pensado a partir da definição de macroscopia: “observável a olho nu” (macroscopia in Dicioná-
rio infopédia de Termos Médicos [em linha]. Porto: Porto Editora, 2003-2019. [consult. 2019-02-12 14:41:57]. 
Disponível na Internet: https://www.infopedia.pt/dicionarios/termos-medicos/macroscopia). 

47  O capricho refere-se a paisagens ou composições arquitectónicas que combinam elementos reais, como edifícios 
reconhecíveis ou monumentos, e elementos de fantasia ou de imaginação. Vários artistas venezianos, tais como 
Canaletto, Marco Ricci, Antonio Visentini e Giovani Baptista Piranesi usaram pinturas e desenhos de temas 
capriccios, um género particularmente associado à Veneza do século XVIII. Os capricci eram populares entre 
os grandes turistas, conjurando imagens românticas da Itália, especialmente a decadência pitoresca de ruínas 
clássicas e eram valorizados como uma marca da expressão imaginativa do artista. Canaletto habitualmente 
movia-se e alterava edifícios nas suas visões ostensivamente precisas para obter uma composição melhor. O 
capricho era uma extensão adicional dessa interação criativa de realidade e invenção.
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festa-se entre a lógica transversal do pensamento arquitectónico e entre similitudes 
que cruzam áreas da arte complementares à arquitetura. Observadas nos exemplos 
das secções matéricas dos espaços de Gordon Matta-Clark, pelas quais as operações 
de estratificação da construção, do recorte visível das superfícies e da assemblagem 
dos materiais, planos e volumes, configuram uma nova ordem da margem e da sua 
transformação periférica, ou ainda nas propostas de Walter Pichler (figura 20) de 
auto-contenção individual e periferia variável, num desenho construído entre a de-
terminação do objecto arquitectónico e a configuração compositiva da forma. Estes 
apresentam porventura a apropriação de algumas das revelações dos espaços/per-
manências/intermitências apenas visíveis pela acção de inscrever marcas que obser-
vamos por uma macroscopia na acção estruturada do desenho.

A experiência fenomenológica — intimamente relacionada com a construção 

Figura 20 – Desenho de Walter Pichler, Augenschmerzen, lápis e tinta, 29,7 x 21 cm, 1979.
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gráfica, desmontada em artefacto e no próprio desenho — de uma trama em tempo 
real, intrincada, simultaneamente háptica, visual e performativa, observada em Ma-
tta Clarck, aparenta ser a hipótese ancorada destes desenhos performativos e experi-
mentais, simultaneamente esculpidos na espessura do papel, no artifício instrumental 
de separar, cortar e desenhar, podendo evidenciar-se num contexto mais alargado 
onde este projeto se desenvolve. 

Ao construir uma condição de “desfoque” (Molina, 2001, p. 46) encontra-se 
em Conical Intersect (Paris, 1975) [figura 21], a argumentação figural dos movimentos 
fracturados da expressão desenhada mas contudo, em [Un]fold Landscapes a paisagem 
transforma-se em abstração entre os planos verticais e o horizontais, configurados 
entre espaços positivos e negativos, numa espécie de campo distendido sem limites.48 
Por outro lado, o carácter experimental destes desenhos, movendo-se entre modelos 
imaginários, em cidades enterradas no subsolo como unidades únicas ou dispersas, 
ou como topografias esculturais contínuas na paisagem (figuras 22 e 23), ao “agregar 
para não perder sentido, juntar o que nunca teve próximo, ligar uma forma a uma 
ideia” (Amandi de Sousa, 2010, p. 75), torna-se hóspede do inesperado e do inopor-
tuno. Podendo, contudo, combinar-se nas temáticas propostas de Walter Pichler ou 
dos seus contemporâneos Hans Hollein e Raimund Abraham, e sequencialmente 

48 [Un]fold Landscapes (Paisagens Desdobradas). Título dado aos desenhos do projecto artístico da tese, que corres-
pondem ao conjunto de macroscopias organizados segundo cinco séries: A ruína como artefacto; Gravidade 
zero; As cidades inacabadas; Paisagens desdobradas; Fragmento; “The One Drawing Challenge” (O Desafio de 
Um Desenho).

Figura 21 – Gordon Matta-Clark, Conical Intersect, 1975. 
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com os Superstudio (cujas propostas expressivas foram influenciadas pelos desenhos 
de Pichler) apresentam proposições e ambiguidades, questões em vez de soluções, 
levadas a tomar um caminho deliberadamente incerto entre arte e arquitetura: o 
mecanicista e o biomórfico, o dominador e o humano, o irónico e o ideal.

Sobre outra perspectiva, Lebbeus Woods, em colaboração com Cristoph A. 
Kumpusch, no seu projecto Light Pavillion em Raffles City Complex, Chengdu, Chi-
na, por Steven Holl Architects, produz um espaço de “intersecção entre entidades 
não homogéneas e de conflito geométrico” (Mucci, 2016, p. 156). No entanto, Le-
bbeus Woods explica as motivações únicas reveladas pela circunstância insólita do 
projecto (figura 24):

Foi projetado para ser um espaço experimental, ou seja, aquele que nos dá 
a oportunidade de experimentar um tipo de espaço que não vivenciamos 
antes. Se será uma experiência agradável ou desagradável; excitante ou 
sem brilho; edificante ou meramente assustador; inspirador ou deprimente; 
vale a pena ou uma perda de tempo, não é determinado antecipadamente 
pelo cumprimento de nossas expectativas familiares, porque não podemos 
ter nenhuma, nunca tendo encontrado tal espaço antes. Simplesmente te-
remos que entrar no espaço e passar por ele, talvez mais de uma vez. Esse é 
o aspecto mais crucial de sua natureza experimental, e nós, seus habitantes 
transitórios (…) cada uma das nossas experiências será única e pessoal.
Situado dentro de uma geometria tridimensional mais conhecida e emol-

Figuras 22 e 23 – [Un]fold Landascapes, Série IV – Paisagens desdobradas, grafite sobre papel, 42 x 60 cm.
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durada por ele, o Pavilhão da Luz exerce suas diferenças. Aparentemente, 
os elementos que o definem não seguem a geometria retilínea conhecida de 
seu cenário arquitetónico. As colunas que suportam escadas e plataformas 
de observação obedecem a uma geometria definida por uma dinâmica de 
movimento. Seu desvio da grelha retilínea liberta os espaços da estabili-
dade estática e coloca-os em movimento (…). As colunas estruturais que 
articulam os espaços interiores, são iluminadas por dentro e no crepúsculo 
e noturnas visivelmente brilhantes, criando um espaço luminoso no qual 
os elementos arquitectónicos sólidos parecem se fundir. Essa qualidade é 
amplificada pelas superfícies espelhadas que envolvem o Pavilhão e, que 
visualmente ampliam seus espaços infinitamente. Podemos especular que 
esse novo tipo de espaço está em algum lugar, entre a arquitetura tradicio-
nal e os ambientes virtuais do ciberespaço (…). O espaço foi projetado para 
expandir o escopo e a profundidade das nossas experiências. Esse é o seu 
único propósito, sua única função (Woods, 2011).

Nos desenhos (esquisso de concepção) do pavilhão (figura 25), estes entreo-
lham-se, incorporam-se em analogias arquitectónicas através de rupturas e descon-
tinuidades, produzindo novas camadas “como superposições e conecções ímpares 
entre diferentes estratos temporais como podemos observar na montagem cinemato-
gráfica” (Rajckman 1998, p. 80-81). Todavia, a ideia de espaço experimental que “se 
tenta afastar apropriadamente da forma visual, geométrica ou retilínea, horizontal 
e vertical (…) pelo qual surge um sentido de espaço mais Piranesiano do que Mon-
drianesco” (op. cit., 1998), são os elementos que o definem. Nem sempre seguem a 

Figura 24 – Lebbeus Woods e Christoph a. Kumpusch, Light Pavilion (fotografia interior), 2007-2012.
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geometria retilínea do seu cenário arquitectónico, projectado por Steven Holl, mas 
obedecem a uma geometria definida pelo movimento dinâmico, do desvio retilíneo, 
libertando-se da estabilidade estática e colocando movimento no espaço, expandin-
do a acção e a profundidade da experiência, como em Conical Intersect (Paris 1975) 
de Gordon Matta-Clarck, uma forma de “Anarchitecture” (Harries, 2011), termo 
usado por Lebbeus Woods no seu livro publicado em 1992 e que de forma monográ-
fica introduz os princípios ideológicos da sua arquitectura experimental. 

Em [Un]fold Landscapes, apresentada na parte III deste trabalho, referimos os  
exemplos dessa retórica experimental e prospectiva (através da experiência do dese-
nho) e que  acontecem em torno dessas dialéticas. O que se deseja nesse desenho per-
formativo experimental de projectos em papel é a de uma certa oscilação do olhar, 
onde “a reversabilidade não seria então perfeita, entre dois polos simétricos, o visível 
e o invisível, mas penderia para o lado do último, enquanto invisível “inteligível” (Gil, 
2005, p. 27).

Deste modo, sublinha-se a dialética do regular/irregular, linear/curvo, estáti-
co/dinâmico, ausentes da representação da sintaxe arquitectónica e do sentido real 

Figura 25 – Esquissos de Lebbeus Woods, Light Pavilion, 2007-2012.
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do projecto arquitectónico (planta, corte e alçado): traduzem-se através de signos 
fragmentados de uma narrativa edificante “não consciente” (Gil, 2005, p. 105), um 
pensamento arquitectónico não-construído e não construível, que alia o jogo de rela-
ções entre esses elementos imaginários e o território que delimita as acções possíveis 
de certas representações. 

Essa condição de não-construído, ou da sua impossibilidade enquanto objecto 
materializado como arquitectura, ou mesmo enquanto revelação da sua aparente 
periferia e da sua margem, podem ser explicadas através da referência ao texto de 
Saura quando afirma:

Esquecer primeiro. Lançar depois estruturas cegas. Adicionar signos ali 
onde seja preciso, varrer onde seja necessário. Águas de diferente densi-
dade misturando-se. Surge-atrás, surge-adiante, articulação-desarticulação, 
transparecendo. Conservar zonas milagrosas. Sacrificar para o bem da ma-
quina orgânica. Tripas-coração razão. Arquitectura lutando na confusão, 
clarificando-se  numa outra ordenada confusão respirante. Perigo do ex-
cesso. Não terminar. Apenas alguns pontos. Impossibilidade de tirar nada, 
impossibilidade de adicionar algo.
Cuidado. A menor falta de jeito, o leve gesto praticado sem convicção pode 
desmoronar a frágil construção, encadeando a sua aniquilação. Apagar an-
tes de continuar se o sudário não respira (Molina et al., 2011, p. 36).

A consciência de que o desenho acontece muitas vezes, seguindo uma trama 
que encerra e abre possibilidades, permite traçar algumas das características obser-
váveis de uma macroscopia, pelas quais se constituem no desenho (e as suas geome-
trias) em disposições espaciais, como argumenta John Rajckamn:

Podemos distinguir entre dois tipos de disposição espacial, as eficazes e as 
afetivas. Na primeira, procura-se inserir movimentos, figuras, histórias e ati-
vidades em alguma organização maior que precede e sobreviva; A segunda, 
em contrapartida, procura produzir figuras ou movimentos de qualquer 
organização, permitindo que eles se desloquem em percursos inesperados 
ou se relacionem com outras em formas indeterminadas (1998, p. 92).

O argumento de John Rajckamn procura esclarecer que na construção de vá-
rias geometrias, estas são fixas em pontos ou planos, enquanto outras de forma mais 
informal, quase em formato diagrama, criam os seus próprios contactos distintos e 
conceptuais, não representando a construção ou o espaço de uma cidade. No entan-
to, estas constroem-se entre espaços que revelam tensão entre os dois, num princípio 
Albertiano “Deus existe, assim sendo tudo é permitido”. Ainda sobre as questões des-
sas geometrias, Gilles Deleuse afirma a “expressão de um mundo possível que apenas 
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existe dentro dessa expressão” (op. cit., 1998, p. 93), um mundo possível apreendido 
entre geometrias vivenciais e ficções.

Procurar na utilidade do gesto inútil (Conferência Espaço Urbano: Luís Vie-
gas — 19/10/2018, 2019) os pensamentos que chegam a parecer tão próximos, 
quanto distantes ao habitar o corpo e a mente, independentemente da natureza dos 
meios, ficam por explicar os sulcos profundos do muro que virou desenho (figura 26).

Desenhar esse lado é o que se pede ao artista: inventa! Manipulando materiais 
e ideias diferentes (a invenção é em geral, mas não exclusivamente, um exercício de 
manipulação, quer dizer de mãos) inventar é participar na possibilidade de um outro 
mundo, num inconsciente gráfico que se abre na expressão latente que continua-
mente revindica a forma singular de ver, olhar e pensar, e que se assumem como um 
movimento contínuo que reivindica para si o desvio e a resistência, entre dúvida e a 
certeza, entre a procura e a descoberta, o olhar e o gesto. Como nos surpreende Walt 
Whitman em “Song of  Myself ”,

Estes são na verdade os pensamentos de todos os Homens em todos os lu-
gares e épocas; não são originais meus. 
Se forem menos teus que meus, serão nada ou quase nada.
Se não forem o enigma e a solução do enigma, nada serão.
Se não estiverem perto e longe, nada serão.
Este é o pasto que cresce onde há terra e há água,
Este é o ar comum que banha o planeta49.

49 “These are really the thoughts of  all men in all ages and lands, they are not original with me, / If  they are not you-
rs as much as mine they are nothing, or next to nothing, / If  they are not the riddle and the untying of  the riddle 
they are nothing, / If  they are not just as close as they are distant they are nothing. / This is the grass that grows 
wherever the land is and the water is, / This the common air that bathes the globe” (tradução livre do autor).

Figura 26 – Muralha da Vila de Sortelha.
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2.1 Desenho como vontade mobilizadora da arquitectura

2.1.1 Conversas à mesa

Para descobrir o que significa, o que se esclarece por essa vontade mobilizado-
ra em torno do desenho do arquitecto, fizemos o desvio intencional, com o propósito 
da “provocação” enigmática de Álvaro Siza sobre “As pedras soterradas”, sobretudo 
para sublinhar (o que muito embora já saibamos), o que esta tem tanto de revelação, 
quanto de incendiária. Essa forma particular de olhar o mundo e as coisas, onde “por 
vezes as pedras revoltam-se e emergem, os homens descobrem-nas por acaso ou por 
ansiosa procura: séculos de novo à luz do sol” (Siza, 2018, p. 161).

De seguida, procuramos expor através de um conjunto de reflexões em forma-
to de narrativas “à mesa” com os dialogantes Álvaro Siza, Eduardo Souto de Moura, 
José Pedro Croft, Luís Viegas e Nuno Grande, a verdadeira vontade mobilizadora 
desse desenho que se atravessa ou se distingue perante o texto de Álvaro Siza50.

Incorporamos nestas conversas o que essa condição tem de revelação para o 
arquitecto ou para o artista (o desenho à margem), o que o mantém nos muitos efei-
tos produzidos pela consciência, pela motivação, ao implementar uma ponderação 
incessante, particularizada ou obsessiva.

O imprevisto desse desenho descoberta é uma invenção do olhar circunstancial 
das coisas, dos objectos do mundo, das relações entre eles, das forças que os mantêm 
vivos diante do olhar — daquilo que só o desenho recebe das marcas do desenhador.

Pensá-lo como traço que imerge, como escorrência marginal, sedimentar, que 
ocorre talvez e em si mesmo, no modo de idealizar do arquitecto, renova o poder de 

50 Texto livre de Álvaro Siza fornecido no início dos diálogos/conversas: “(…) nas cidades antigas não há só pedras 
secretas. Escondidas obrigam-nos, comprimem a mão do arquitecto, devolvem-lhe memória e desejo. Acusam a 
escuridão, renascem em glória, viajam no tempo e no espaço (Siza, 2018, p. 161).
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abordar o acto de desenhar, isto é, seja pelo facto de deixar acontecer presumindo na 
acção espontânea e na intenção imediata,  seja uma forma de anotar na margem ou 
apenas pela acção da linha/marca/sulco que divide a folha de papel. Delinear, sig-
nifica per se descobrir entre o delírio da concepção e o espaço de debate, os desenhos 
que surgem no intervalo do pensamento. Murmurando, ou cantando “When I am 
Sixty Four”51 dos Beatles. 

Numa sociedade obcecada pelo processo — o que não é necessariamente mau 
— surge uma outra questão que equaciona este caminho da motivação desenhada: 
a discussão de procurar esclarecer e saber se os desenhos dos arquitectos devem mais 
às exigências de uma arquitectura disciplinar ou a uma herança artística em que a 
particularização de um edifício pouco importa. 

Podemos reconhecer e aceitar tais sinais? As questões de consciência limitam a 
periferia ou constroem um estado “motivo”?  Então, como lidamos com os indiscutí-
veis espaços e visões da arquitetura? Alexandre Alves Costa sublinha-nos o essencial 
das questões: “conflito, compromisso, mestiçagem, transformação, a singularidade 
das coisas evidentes” (Costa, in Siza, Á. & Costa, A., 1990, p. 35). Estes atravessam 
facilmente os limites da técnica, da preocupação ou do estilo, no modo em que as 
prioridades do ideal, das coisas singulares emergem, ao serem escritas ou reescritas 
em linhas desenhadas. Podem considerar-se nessas prioridades emergentes os traços 
que dirigem, hesitam e se desviam entre o imprevisto e o naufrágio. 

Considerando esse desenho o vestígio da marca impressa dessa motivação, 
grande parte da arquitetura mais memorável ou mais definitiva surge num momento 
em que um conjunto de ideias existe como uma forma de ataque — uma réplica para 
outro conjunto de ideias.  

A pressão da retórica, da escrita ou “pulsão” necessita de procurar uma saída, 
de insistir, de despertar, de revelar. A acção de motivação irá variar de acordo com o 
temperamento dos autores, dos meios e estratégias de “ataque”, num complexo e es-
pecífico discurso intimamente paralelo à própria arquitectura, ou aos seus bastidores 
e à periferia tornada convincente. 

Tomamos neste sentido, ao procurar definir através de uma narrativa, as con-
versas efectuadas num testemunho de relação entre texto e desenho, entre desenho e 
memória, entre os autores e o autor, um olhar de espaçamento aberto e crítico, um 
lugar entre a presença e a memória, como afirma Derrida:

A memória de que falamos aqui não está essencialmente orientada para o 
passado, para um presente passado que se julga que existiu real e prévia-
mente. A memória permanece com marcas, com o objectivo de “preserva
-las”, mas as marcas do passado que nunca foi presente, marcas que em si 

51 Referimo-nos ao excerto do vídeo gravado pelo fotógrafo Fernando Guerra, “Siza Sings” em https://vimeo.
com/33774361.
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mesmas nunca ocupam a forma da presença e sempre permanecem, por 
assim dizer, vindouras: vêm do futuro, do porvir (Derrida, cit. in Higino, 
2015, p.148).

2.1.2 Desenho subtil: diálogo com Álvaro Siza52

Um diálogo pode estabelecer-se ou através da tensão própria do momento 
e desse encontro ou da presença de alguém que se move como os anjos. É difícil 
estarmos preparados. Siza, quase intuitivamente, provoca no silêncio a inquietação 
da primeira palavra, do primeiro traço desenhado, do mesmo instante da folha em 
branco, com uma provocação, um comentário aos mapas desenhados53 nos dois de-
senhos apresentados para discussão. Estes constituíam o mote das questões que pre-
tendíamos clarificar desse espaço à margem. O primeiro relativamente a um desenho 
de projecto sobre a igreja do Marco de Canaveses (figura 27) e o segundo sobre os 
primeiros esboços de Alvar Aalto para a “Igreja das Três Cruzes” em Vuoksenniska, 
Imatra, Finlândia (figura 28).

A manifesta aparência expressiva das duas imagens em confronto conduzem 
de forma palpável e prática a pensamentos concretos visíveis: linha, contorno, si-

52 Conversa/diálogo entre Álvaro Siza e o autor, a 8 de Janeiro de 2019 (não gravada). As citações textuais, bem 
como a discussão em torno do desenho marginal decorreram de notas escritas e de referências em alguns escritos 
de Álvaro Siza publicados e que fizeram parte do corpo da discussão. 

53 Definimos nestes esquissos os mapas desenhados como uma cartografia de fragmentos do processo de pesquisa, 
uma macroscopia implícita na observação ipso facto, das suas marcas desenhadas.

Figura 27 – Desenho de Álvaro Siza, folha de trabalho com estudos da Igreja de Marco de Canavesses, 1996.
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lhueta, perfil. Perante a questão são os desenhos marginais “As pedras soterradas” no 
campo operativo do desenho do arquitecto, Álvaro Siza deambula entre a observação 
dos desenhos e uma resposta que permite incorporar o termo marginal ao léxico do 
desenho, acrescentando “não sei se são marginais [os desenhos], mas o meu primeiro 
olhar remete-me para o texto de Alvar Aalto “A truta e a corrente da montanha”. 
A busca inevitável desse texto de Alvar Aalto54, já citado anteriormente, procura 
através da relação exacta intuída por Álvaro Siza do que se poderia encontrar, des-
vendando, mas não revelando. Descobrimos naquela afirmação a deriva confortável 
em que Aalto nos direcciona: a importância de nos afastarmos do projecto, quando 
as ideias se turvam ou se tornam confusas, tomando através desse afastamento uma 
condição de esquecimento de problemas que atormentam ou barram a ideia bási-
ca do projecto, procurando incorporá-los num subconsciente e passando para uma 
outra atividade mais abstracta, em que os desenhos são apenas guiados pelo instinto 
de simplicidade quase ingénua, permitindo fazer emergir gradualmente, tomando 
forma e dando forma à ideia inicial.

54 Alvar Aalto, “De Palabra y por Escrito”. Artigo escrito como contestação a uma pesquisa realizada pela revista 
Domus durante a direcção de Ernesto Rogers, publicada em 1947.  A revista Arquitectura publicou a primeira 
tradução em castelhano no N.º 13, em Janeiro de 1960.

Figura 28 – Desenho de Alvar Aalto, primeiros esboços para a “Igreja de Três Cruzes”, Imatra, Finlândia, 1958.
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Este reconhecimento que emerge e persegue é familiar a Álvaro Siza. Tem 
algo de incontornável entre essa actividade processual de um consciente subtil e à 
construção delineada pelo acontecimento emergente do desenho à margem. Álvaro 
Siza afirma “às vezes estes abrigos desenhados ora em gestos inadvertidos da mão 
ora num estado de presença inconsciente fazem iluminar a mente”, algo que já tí-
nhamos visto escrito por Leonardo, tomando o lugar, o duplo, o desenho, daquele 
instante que ao exteriorizar-se como acrescento de uma reflexão interior torna-se 
expectante e inquieto na visão interior e no traço exterior, na folha que suporta o ar-
gumento da invenção, do desenho perímetro, que circunda e se aventura no escuro. 

Apontamos para dois pequenos esboços de figuras suspensas entre os desenhos 
operativos do projecto (secção longitudinal da igreja), uma feminina e outra indefini-
da, que pairavam entre os esquissos perspéticos do espaço da Igreja e da Cruz. Ques-
tionamos: quem é? Pareceu-nos existir um espaço de cumplicidade entre as narrativas 
exploratórias do desenho que constrói, desvenda e se distingue pela representação 
entre o segredo ou o mistério. Entre o sorriso, o cigarro e o silêncio, Álvaro Siza diz: 
“o desenho move-se nas margens do que se move”. Aquele momento foi revelador. 

As figuras suspensas, fragmentadas, dissimuladas entre o frenesim desenhado 
eram uma condição de abrigo, tal como Alvar Aalto nos descrevia no seu texto, um 
lugar onde submergimos no subconsciente, como um náufrago que chega à margem. 

Álvaro Siza nunca se referiu àquele fragmento como marginal, mas antes 
como o problema do desenho que encontra e ganha corpo diante dos olhos de quem 
desenha. “Não há a mesmidade possível entre o motivo e o desenho; o que há é a 
radical alteridade, uma invenção do outro”55 (Higino, 2015, p. 154).

Voltando ao tema e incorporando uma frase de Álvaro Siza, “repetir nunca é 
repetir”, podemos depreender a ideia de pathos56, na inevitabilidade de tocar a mar-
gem? Por serem irrepetíveis? Transformadoras? Modeladoras?

Siza remete todas as questões para “a dúvida”, descrevendo-a como instru-
mento fundamental, acontecimento enquanto instância que se transfere para a ar-
quitectura e pelo qual o desenho adquire o contorno interiorizado e transformador 
dessa perseguição ou clarificação. Uma escrita corporal e interiorizada, um imaginar 
na evidência ou no lugar da dúvida ou na vontade expositiva do corpo, aquilo que 
proporciona essa pulsão fragmentária da experiência.

55 Nuno Higino faz-nos referência ao texto de Paul Valéry Degas “Danse Dessin”, na parte “voir et tracer”: “mes-
mo o objeto mais familiar aos nossos olhos se torna outro se o queremos desenhar: apercebemo-nos, então, que 
o ignoramos, que nunca o tínhamos visto verdadeiramente. Até este momento, o olho não tinha servido senão 
de intermediário. Ele fazia-nos falar, pensar; guiava os nossos passos, os nossos movimentos mais insignificantes; 
estimulava algumas vezes os nossos sentimentos” (Valéry, 2003, p. 77-82. Cit. Higino, 2015, p. 154).

56  Apropriamo-nos do termo pathos  por corresponder ao ingrediente fundamental de uma modalidade de provas 
intrínsecas. A esse respeito, é válido rememorar que as provas intrínsecas são lógicas ou psicológicas. Se lógicas 
(racionais) se dividem em silogismos e exemplos; se psicológicas, em éticas e patéticas. A divisão ancora-se no 
facto de haver na persuasão um componente racional e um emocional (Meyer, 2007).
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Na entrevista afirma: “perfeito seria que não necessitássemos de desenhar, que 
pudéssemos ver tudo num processo de reflexão interior…”. Pareceu-nos o retorno 
necessário na explicação da ideia de “dúvida”, por aquilo que advém da necessidade 
de acontecer como nos explica Nuno Higino “o traço de um corpo incorpora tran-
sitividade, intercâmbio com outros corpos, outras instâncias de transferência” (op. 
cit., 2015, p. 131). 

O carácter de oscilação da entrevista, da conversa/diálogo com um interlo-
cutor como Álvaro Siza, produz uma alteridade discursiva naquilo que a própria 
conversa produz, aquilo que intitulamos como um pensamento arqueológico57, um 
saber que toma caminhos, incendiando-se entre descontinuidades e temas que se 
desvanecem, que se recriam noutras memórias, noutros desenhos e noutros tempos.

 Seguiram-se os períodos da Escola de Belas Artes, do Mestre Carlos Ramos, 
do Inquérito, da viagem a Paris enquanto estudante a uma exposição sobre os de-
senhos de Picasso e sobre a importância dessa experiência, que de certa forma foi 
esclarecedora, não só pelos desenhos, mas sobretudo pela revelação (uma vez que 
nesse tempo não havia muita informação).

Após estas narrativas, que nos ajudam a encontrar algumas referências pelas 
quais o seu trabalho se desenvolve, fala-nos da experiência no Oriente e da satisfação 
dos projectos realizados na Coreia do Sul e na China.

O tema das pedras soterradas há muito que se tinha desvanecido por entre o 
fascínio de outras histórias. Introduzi-las de novo, poderia significar a catástrofe. O 
carácter sinuoso da “viagem” até ao momento, havia uma continuidade no seu pen-
samento e no seu discurso. Percebendo-se que não seria fácil introduzir novamente a 

57 Pensamento arqueológico entendido pelo autor como espaço/artefacto de memórias, que se ligam por histórias 
e narrativas. Espaço de deriva que se transfere no tempo dos acontecimentos (desenhos e projectos).

Figura 29 – “Caderno Proscrito” apresentado na conversa com Álvaro Siza.
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questão, alteramos a condição do diálogo, propondo uma viagem sobre um caderno 
do autor, o “Caderno Proscrito: do Homem que Gostava de Cidades”58 (figura 29). 
Talvez com esta inflexão se pudesse introduzir novamente a continuidade do tema. 

A presença do caderno, o seu aspecto a fazer lembrar um manuscrito salvo das 
águas pelo viajante, produziu o efeito desejado. Os desenhos escondidos sob o frágil 
papel de algodão, provocaram um silêncio constrangedor um impasse ainda sem 
resposta. O toque sobre o couro e o papel adoçavam o mistério e os seus segredos, 
exibiam desenhos e pequenas escrituras, notas do viajante proscrito.  

O tempo parecia ter congelado. Tudo se movia pausa após pausa, folha após 
folha, tal como os desenhos na sua fragilidade de quem os observava. Por fim comen-
tou e pressentiu-se uma alegria interior: “Devia publicar isto…”.

As questões iniciais ficaram literalmente esquecidas e perante o entusiasmo 
de outros desenhos noutros formatos, o diálogo deixou de ser formal. Mergulhou-
se nas questões do médio, das técnicas e suportes, nas hipóteses enquanto desenhos 
feitos à margem, o que significam as peripécias em torno daquelas representações, as 
visões macroscópicas e o espaço marginal no desenho operativo do arquitecto. Esse 
momento foi revelador: deveria ter-se iniciado a conversa usando os desenhos. Dessa 
forma a contextualização teria sido mais fácil, ou pelo menos sem desconfianças. 

Mas como todos o momentos teatrais, ao cair do pano, surge a explicação mo-
ral ou talvez factual. Álvaro Siza faz referência a um esquisso inicial para a Piscina 
das Marés em Leça da Palmeira (figura 30), sobre a linha geometrizada que constrói: 
“A margem… arquitectura é geometrizar”. A linha por si só define margem, motiva-
se no encontro com o limite, permite garantir aquilo que sustem, o sentido do que 
deixa inscrever, a marca que revela as saídas e as chegadas.

Tomados por este instante tão inevitável, quanto de revelador ao significado 
das “pedras soterradas”, estas encontram-se apenas à distância do gesto desenhado.

58 O documento a que nos referimos trata-se de um caderno Yaatra, capa em couro, com 180 páginas de cor mar-
fim em papel 100% algodão feito à mão produzido na Índia. O título dado pelo autor “Caderno Proscrito: do 
Homem que Gostava de Cidades” foi pensado como um caderno de viagem entre viagens, entre a escrita e de-
senhos (em homenagem a Manuel Graça Dias, por analogia ao título do seu livro O Homem que Gostava de Cidades).

Figura 30 – Esquisso de Álvaro Siza, Piscina vista do Atlântico, Piscina Municipal de Leça da Palmeira, 1961.
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2.1.3 Desenho “à mesa”: diálogo com Eduardo Souto de Moura59

Apresentadas as palavras chave, «pedras soterradas», «desenho» e «margem», 
introduzimos o confronto necessário, acompanhados do texto de Álvaro Siza. A ex-
plicação surgiu de forma esclarecedora e brutal, como uma facada nas costas. 

“Não desenho…”.
Eduardo Souto Moura explica na curta frase a sua condição metodológica e al-

ternativa de pensar a arquitectura e o desenho: “Portanto tudo o que se aproxima da ar-
quitectura, da sua disciplina não me interessa, prefiro a divagação (a divagação é como 
andar à deriva na busca da margem imprecisa e difusa), porque eu quero entrar nou-
tros campos para esquecer, praticar uma manobra de escape, e que não é o desenho”. 

Podemos implicar neste argumento similitudes na explicação de Henri Bergson 
incorporando uma mestiçagem entre a presença e apagamento? “Há coisas que só a 
inteligência é capaz de procurar, mas por si só nunca poderá encontrar. Tais coisas só 
a intuição as encontraria mas nunca as procurará” (Bergson, cit. Vieira, 1995, p. 65).

A evidência traçada por Bergson elucida-se per se naquilo que Joaquim Vieira 
questionava “Como se ensina Projecto?” (Vieira, 1995, p. 65). Acrescentamos po-
rém, como se aprende projecto? Projectando! Aprende-se esquecendo, desejando 
uma lógica, uma ordem, tomando caminhos paralelos, buscando dependências. 
Aprende-se na palavra do poeta, na tela do artista, na mais banal imagem recortada 
de um matutino, uma espécie de silêncio num território intemporal onde se procura, 
para encontrar.

Ao predispor-se noutros campos do conhecimento, a pintura, a escultura ou a 
literatura, numa espécie de “manobra” de fuga, a aprendizagem faz-se sem ser ad-
vogado em causa própria. Eduardo Souto Moura não renega o desenho, mas confe-
re-lhe apenas a exterioridade da passagem, circunscrevendo-o como desígnio, como 
arquitectura: “o desenho leva-me à arquitectura, é raro ter desenhos que não sejam 
para resolver problemas da arquitectura” (figura 31). 

A observação coloca o desenho entre o espaço da possibilidade e da concretiza-
ção. Como introduzir esse desenho capricho, deleite da impossibilidade sem amarras? 
Tentamos encontrar um caminho entre o desenho propositivo e a sua negação, expon-
do a questão inicial da conversa: o que representa para o arquitecto  a viagem, ou mais 
precisamente o desenho de viagem, no reconhecimento das coisas vistas? Representa 
o ser batedor da sua própria descoberta no espaço de sobrevivência, para que o argu-
mento da presença “desenho” mantivesse o diálogo entre carris: “as pessoas viajam, 
os arquitectos também. Algumas pessoas ao viajar desenham. Também os arquitetos. 
Mas há muitas maneiras de viajar e muitas maneiras de desenhar”60 (Seguí, 2014).

59  Conversa/diálogo (gravado em áudio) entre Eduardo Souto de Moura e o autor, em 28 de Maio de 2019. 

60 Texto enviado por correio electrónico por Javier Seguí de la Riva, “El dibujo de viaje de los arquitectos” 
(08/10/13). 2.ª versão enviada a 26 de Maio de 2014.
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O desenho de viagem assegurava por aquilo que significa ou significou essa 
importância, nessa experiência inscrita no conhecimento e no invento do arquitecto, 
aplicando-o assim como um fragmento — ao diálogo — que vingasse, embora não 
se assegurasse o seu sucesso.

 Esse desenho que procura outros caminhos, outras paisagens, outras expres-
sões, um dicionário de lugares e experiências que se encontravam noutro tempo e só 
aconteciam “quando era mais novo”, como afirmou Eduardo Souto Moura, renegou 
no tempo ou na disponibilidade de desenhar, de o fazer, de o sentir — o desenho 

Figura 31 – Esquisso de Eduardo Souto de Moura, Estádio Municipal de Braga, 2003.
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origem. “Não sei se é da idade, uso o telemóvel e consigo fixá-las [as imagens], por-
que… não preciso de registar o desenho”. E continua: “ou então lembro-me que vou 
ter de comprar este livro, que sei que tem esta imagem, que estou a ver agora e sei 
que tem um texto. Eu, se calhar preciso neste momento não de imagens figurativas, 
mas de explicação das imagens que eu estou a ver”. 

Eduardo Souto Moura estabelece assim o modus operandi, de quem sabe 
como lançar a âncora, que conhece os instrumentos de navegação, que estuda as 
vicissitudes do trajecto para o projecto, logo, actividades paralelas ao desenho da 
arquitectura. “Se calhar é a literatura que me interessa para aumentar a lucidez para 
chegar ao desenho da arquitectura”.

No entanto, o desenho deixa memórias, rastos e marcas escondidas em ca-
dernos ou folhas soltas — “Manhãs entre os Deuses”, como se referia Álvaro Siza 
às manhãs da juventude em casa do Mestre Isolino Vaz (Siza, 2019, p. 55). Podemos 
pressentir a ausência desse lugar, do lugar do desenho, “de cenas domésticas (…) 
triviais, de instalações e coisas, mas neste momento, os desenhos são cada vez me-
nos, é verdade, este caderno tem desenhos (…) em dez páginas (…) tem desenhos”, 
mas apenas aqueles vinculados ao processo investigativo, que se fazem nas coisas do 
pensar o projecto.

Eduardo Souto Moura segue a lógica pragmática do desenho efectivo, operati-
vo, de encontro à ideia de pensar arquitectura. Esse desenho é determinado pelo que 
“aprendemos desmedidamente; o que aprendemos reaparece, dissolvido nos riscos 
que depois traçamos” (Siza, 1995, p.47). Depreendemos da citação de Álvaro Siza 
que o traçar, o olhar implicado que permanece, seja em diagramas, organigramas ou 
esquemas funcionais, são aquilo que é um devir: construção e arquitectura. “Cada vez 
faço mais esquemas e menos desenhos, mais diagramas mentais, registo diagramas, 
isto é, se hei-de pôr a cozinha para trás ou para a frente, penso, e depois faço uma es-
pécie de um organigrama. (…) se é bom ou mau, fazer com riscos, é fazer um registo 
daquilo que acontece com toda a honestidade possível. É aquela coisa que eu acho 
que tinha de partir para várias investigações plurais, acontece muito mentalmente 
e só no fim é que ela passa ao papel e eu decido”, reafirma Eduardo Souto Moura.

O aspecto que deve ser sublinhado na figura 32 é que o desenho pode apode-
rar-se de imagens através da colagem ou outras, representadar um universo visual 
apreendido ou mesmo dissolvido de imagens percebidas de, outra forma, de compos-
tos em formas significativas e com sentido, apresentando um carácter invariável da 
sua forma tridimensional, do seu tamanho, da sua geometria, da sua cor ou da sua 
textura (Molina, Cabezas, & Copón, 2005, p. 295), argumento que explica o cruza-
mento de pensar “para aumentar a lucidez para chegar ao desenho da arquitectura”.

Eduardo Souto Moura relembra como exemplo a casa da cascata de Frank 
Loyd Wrigth: “ele desenhou a casa da cascata em três ou quatro horas, porque lhe 
disseram, hoje vem cá o cliente (…) é evidente que andou meses a pensar naquilo, 
ninguém desenha aquilo em três horas”.  A “coisa mental” a que Leonardo se refere, 
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consigna a evocação do exemplo de Wrigth para a casa da cascata, no entanto o que 
Eduardo Souto Moura sublinha é que “antigamente para chegar ao registo dese-
nhava muito, agora penso muito ou penso mais, não sei se estou a ficar conceptual”.

Os registos desses desenhos investigativos não se encontram numa relação 
necessária de continuidade ou da necessidade de o tornar consequente, mas antes 
num desenho que se apropria do pensar. “O que eu abandono é a materialização do 
desenho, o desenho cada vez é mais mental e só depois é que eu preciso de o registar 
para fazer opções. Antigamente era diferente porque eu fazia a investigação através 
do desenho. eu não o abandono”. A noção de abandono depreende-se daquilo que 
está na materialização do desenho investigativo e plural, mas também naquilo que 
apenas se estrutura no pensamento, uma “coisa mental”.

O que nos propõe Eduardo Souto Moura são os recursos do desenho investi-
gativo, que transborda para outros instrumentos de uma prática aliada à concepção, 
ao utilizar as maquetes como ferramenta desenhada. Uma disposição que permite 
ampliar a rapidez de execução. “Arquitectura tem menos tempo, os meus croquis, 
porque tenho que pensar neles (…) passar a limpo, depois fazer uma maquete, eu 
faço três sarrabiscos e digo ao colaborador experimenta isto 3 x 5 x 7, fica para 
trás e entra-se por ali e faz-me uma maquete, quase que é este o salto”. Porém esse 
abandono é circunstancial pelo que implica investigar, retirar da fonte os sedimentos 
figurados, pelo que desenhar apenas se transforma em fonte de constatação.

A realidade imediata desse desenho que apenas constata é também a dúvida: 
“será mesmo assim? (…) o desenho serve para confirmar, é como a análise”, fazendo 
alusão ao texto de Rafael Moneo de que o “projecto é sempre gratuito e depois é pre-
ciso confirmar para deixar de ser gratuito, o pintor decide se é vermelho ou verde sem 
dar satisfação a ninguém (…) mas eu não posso por um bidé no tecto”. A constatação 
determina a lógica projectual, um manifesto que inscreve as opções do desenho na 
sequência do projecto. É de certa forma uma transitoriedade que influi nas escolhas. 

Eduardo Souto Moura retrata-nos o plano de investigação no desenho, que 
acontece porque as coisas acontecem, e tão só por terem de acontecer criam a an-
siedade do abandono, da retracção do desenho, da disciplina que mudou. “Cons-
tatação: Resolvi desenhar uma mesa moderna, contemporânea em aço inox com 
cantoneiras e T que não há cá, tem de vir de França, pronto é uma coisa que custa 
um balúrdio, fez-se uma estrutura, foi uma fortuna e depois tem que ser um vidro 
temperado e depois os pés arranhavam o pavimento e precisava de uns tacos para 
meter… Eu não desenhei aquilo a priori, à medida que a idade avança, vou confir-
mando que as coisas são solicitações e resultados de experiencias do dia a dia”. 

A arquitectura não se compadece com a investigação do arquitecto, mas move-
se por solicitações exteriores com respostas breves e efectivas, dentro de um quadro 
onde o espaço para o desenho investigativo fica hipotecado, sem margem para se tor-
nar objecto. As maquetes tomam o seu lugar. Deixam-se apenas os “sarrabiscos” em 
croquis, porque o fundamental é pensar e executar o modelo tão próximo possível do 
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Figura 32 – Colagem de Eduardo Souto de Moura, Burgo, 2007.

destino final: “Há portanto duas coisas, uma é pensar e fazer a maquete, é quase es-
cultura isto, e a outra é a brevidade, é que hoje a disciplina obriga a prazos suicidas”.

Podemos sentir algum desânimo neste estado contestado pelas afirmações que 
se distanciam da lógica deste trabalho. Com Eduardo Souto Moura o espaço mar-
gem que estamos a reinvidicar como hipótese fica em suspenso, mas mantendo as 
“armas apontadas” àquilo em que acreditamos, fica no ar a suspeição e a dúvida 
de poder e ainda assim, existir esse lugar no desenho marginal do arquitecto Souto 
Moura. “Eu nunca pensei nisso (…) porque cada vez mais a arquitectura devia de-
pender dum desenho mas não depende, porque há factores extra desenho, porque 
cada vez mais a arquitectura não é a expressão da vontade de um arquitecto. Mudou 
o paradigma, a não ser que sejas um personagem como o Gehry ou Siza…”.
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O paradigma para Eduardo Souto Moura é a transformação da arquitectura 
em problema, hoje mais objectiva, de resultados rigorosos onde tudo o resto é secun-
dário, a não ser construir. A perda do tempo emanado dos desenhos que não servem 
para nada, são infortúnios destilados sobre as possibilidades imaginadas, os desenhos 
que pairam sobre a folha numa transformação criativa, as impacientes metamorfoses 
que acompanham a obra e o pensamento, o desenhar com os olhos fechados povoa-
dos por anjos. 

Num momento provocatório, referindo-se ao lado poético do desenho em 
Álvaro Siza, Eduardo Souto Moura comenta: “quando desenha um anjo a flutuar 
numas ruínas está terrenos movediços (…) há um texto do Eduardo Prado Coelho 
muito bonito que diz: os anjos é [sic] a consequência de um impasse político (…) não 
é bem assim, é mais bonito, no fundo o sentido é este. Eu não sei se o Siza faz anjos 
porque encontrou um impasse político, é uma espécie de impossibilidade de resolver 
os assuntos, uma de lucidez da fraqueza do nosso comportamento em relação aos 
problemas. Ele dedica-se aos anjos, é como a religião, é uma forma de alienação”. 

Alienar constituía deste modo essa confirmação: afastar, desviar, transferir para 
que possa acontecer no lugar imaginado, nem que seja uma casa das muitas que pro-
jectou, mas particularmente aquela suspensa na parede da sala de reuniões. “Fiz este 
desenho e depois pus Miami, nada sei, nem onde é os quartos, nem tem planta, foi o 
cliente (…) [a] casa em Miami foi executada no café, fiz esse boneco, todo torto, não 
tem pilar, aqui a escada é que está a segurar isto” (figura 33). O desenho de uma casa 
também pode ser marginal, confirma Eduardo Souto Moura sem afirmar, porque o 
desenho é constatação. Mas quando liberto das amarras aproxima-se do outro lado, 
uma sublimação: “toda a arte é uma forma de sublimação” ao servir para mudar o 
mundo e no mundo procuramos resolver os problemas de sublimação. “Se não hou-
ver repetição não há progresso, a invenção, a imaginação é uma coisa fortuita…”.

Figura 33 – Desenho de Eduardo Souto de Moura, Casa em Miami, 2018 (não publicado).
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2.1.4 Desenho no encontro entre paredes, centro e periferia:
 diálogo com José Pedro Croft61

Existem momentos de indefinição quando procuramos validar uma hipótese 
ou várias no trabalho de investigação. A oportunidade avistada ocorre aquando da 
exposição “Uma coisa”, de José Pedro Croft, em Matosinhos, ainda sem termos uma 
visão clara e específica dos conteúdos apresentados nesta mostra. O título por si só 
lançava o sedimento necessário para encontrar o espaço de discussão ou mesmo de 
reflexão entre dois caminhos traçados, definido na epígrafe de apresentação: “O que 
é que um muro diz ao outro? Encontramo-nos no canto?”62. Assim, estavam definidas 
as premissas. De um lado “uma coisa” e do outro lado a “outra coisa”, macroscopias 
expressando o que ainda se procura e mais questões que levariam a investigações 
mais alargadas, retirando-nos o foco do trabalho. 

Ancoramos a oportunidade na coisa, como comenta Delfim Sardo: “Coisa é 
uma palavra muito boa porque cobre um enorme campo semântico: pode ser um 
objecto, uma ideia, uma situação, ou pode ser uma interjeição exclamativa” (Sardo, 
2019). Estava encontrado o refúgio, o lugar vital sobre a margem, o desenho, a arqui-
tectura, que a partir deste momento também seriam coisas a confrontar. 

A margem estava definida entre a tensão do espaço escultórico de José Pedro 
Croft, a bidimensionalidade desenhada do autor e o texto de Álvaro Siza “nas cida-
des antigas não há só pedras secretas, escondidas obrigam-nos comprimem a mão 
do arquitecto, desenvolvem-lhe a memória e desejo, acusam a escuridão renascem 
a glória, viajam no tempo e no espaço”. Sabemos antecipadamente que o texto de 
Siza ruma para um destino incerto, entre a escuridão e a glória numa embarcação 
comprimida pela mão do arquitecto. Ainda assim arriscamos a questão: “As pedras 
soterradas é um texto que precisa de ser lido e ele está morto e só quando é lido é 
que permite a recriação. O texto é simultaneamente aquilo que fixa, seja através de 
linhas, seja através de palavras, é o que fixa a experiência. A experiência para ser 
fixa tem que ser morta, e ao leres tu estás a recriar e estás a dar possibilidade de vida 
outra vez”. José Pedro Croft emola a experiência do texto num renascimento através 
de uma alegoria: “A experiência é ouro, o ouro através da escrita transforma-se em 
cinza e através da leitura é fénix renascida da cinza”. A configuração imposta pelo 
simbolismo da imagem criada da fénix sintetizam o estado do artista no texto, uma 
forma de sublimação no confronto do lugar especial da experiência, na relação do 
espaço protecção e esconderijo: um posicionamento à margem. No entanto, essa 
identificação convergia para a explicação do que isso significava. “Margem é um 
ponto de vista, porque o centro a põe fora desse sítio, mas ninguém diz que ela não 

61 Conversa/diálogo (gravado em áudio) entre José Pedro Croft e o autor, a 30 de Março de 2019. 

62 Epígrafe “Qu’est-ce qu’un mur dit à l’autre? On se reencontre dans le coin?”. Catálogo da exposição “Uma 
Coisa/One Thing”, José Pedro Croft, Matosinhos, 2019.
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é central”. José Pedro Croft explica o posicionamento físico do eu, pela condição 
geográfica do sítio onde estamos “o centro”, como o exemplo do encontro entre duas 
paredes num canto: convergem, incluindo-se na tensão e conflito. Essa geografia po-
siciona e posiciona-nos numa relação geométrica com o espaço das coisas, afirma o 
sítio onde se põe, onde estabelecemos uma leitura entre esse centro e a periferia que 
se afasta, que está longe. A explicação desse posicionamento centro e periferia é de 
igual modo como José Pedro Croft expõe: “Os sítios são importantes, por hipótese 
do café Zurique foi tão importante, para Lenine, era o sítio importante por onde se 
passou tanto a revolução dadaísta como a recuperação da revolução de Outubro, era 
fundamental para aquelas personagens, até ao momento que esses personagens dei-
xaram de o habitar só ficou a memória e antes deles habitarem não existia. Portanto 
o centro é criado, não é uma coisa que existe nem é imanente, ele é criado cada vez 
e é mutante”. A explicação remete para o aparecer de algo que se torna centro e se 
esvazia quando deixa de acontecer. É a oscilação que procuramos entender entre a 
margem que imagina, confronta e exige, interpondo-se naquilo que se inscreve nas 
suas acções disciplinares e projectuais, no confronto e na constatação do que surge 
em conhecimento e das possibilidades de interpretação.

“O que faz o desenho marginal é trazer a essa luz que eu acho que é bidimen-
sional, portanto estática, trazer-lhe sombra e luz que apaga os limites que os expan-
dem e os fazem encolher e portanto é aí onde se processa[m] os campos de devassa, 
e portanto são os campos de alquimia de alguma maneira. É o que transforma o 
conhecimento quantitativo num conhecimento qualitativo”. É afirmar um carácter, 
uma poiesis marginal que implica um momento de êxtase em que algo se afasta da 
sua posição como uma coisa, para se tornar noutra, uma alquimia, ao predispor-se 
no desdobramento de uma coisa por si só, em executar e por fim abandonar esse 
desenho ao estado idóneo, que permite ter consciência dele e em movimento sair do 
“grounding e viajar”.

Entender que esse mesmo desenho à margem, quando oscila tem o poder de 
construir duas realidades distintas, ser centro na periferia e ser periférico quando se 
abandona, de ser também capaz de se distinguir entre dois caminhos que de alguma 
forma se fundem num estado de alma, por acção do capricho. José Pedro Croft por 
analogia e referindo-se ao seu trabalho artístico, diz: “Eu acho que eles se confun-
dem no estado de alma, o que eles fazem é que perante um edifício claro, um corpo 
cristalino, eles vêm trazer perturbações e temos a possibilidade de criar paradoxos, 
geometrias impossíveis, coisas que são indecifráveis e portanto produzindo-me des-
sas qualitativas. Como este vidro, quando começas a ver que tem toldos e árvores 
e tem não sei quê, já não vês o vidro, também não vês as árvores, vês outra coisa”. 
Entendemos com isto, que o vidro permite construir as camadas, tal como quando 
produzimos no desenho escavações retiradas à grafite. As matérias envolventes trans-
postas no vidro (assim como na grafite) são determinantes na dinâmica que constrói 
o espaço, comprimindo e expandindo ao mesmo tempo uma forma de “tempo não 
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cronológico” (figura 34). O do vidro como elemento que cria um determinado limite 
e a sua matéria permite diferentes aproximações e distanciamentos àquilo que é a 
nossa relação com a superfície (figura 35). “Mais do que a superfície, com o espaço 
útil, ele cria-te um limite, um limite a partir do qual te impede acesso, mas te permite 
ver, permite o acesso visual, não permite é um acesso corporal”.

Figura 34 – Escultura de José Pedro Croft.
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A perda da noção temporal ou cronológica e existindo uma barreira física, 
permite o modo de expandir a experiência no espaço visual, porque o espaço físico 
fica bloqueado. Nessa perspectiva de encontrar dentro de um discurso mais concep-
tual ao plano marginal, a ideia do vidro permite ver que as finitudes ligadas à espes-
sura da transparência são o acesso entre expressão matérica e a noção atemporal.

Com um posicionamento mais objectivo, José Pedro Croft assinala a impor-
tância do limite como a porção do espaço onde se expande toda a arte e toda a 
criação artística. “A criação não é feita na liberdade, é feita nos constrangimentos e 
os arquitectos partilham com os artistas plásticos e (…) também com os poetas (…) 
através da palavra” uma convergência não finita, mas partes do infinito, onde a esca-
la só existe se existir um referente, “ou seja, eu preciso desta chávena para perceber 
a escala desta mesa, eu preciso de uma pessoa para ter a escala da arquitectura, eu 
preciso d’uma árvore para me dar a escala de uma casa”. Por conseguinte, o infinito 
expande a possibilidade de medir, de atribuir escala, encontrando um “não-lugar”, 
um paradoxo, sem contradição. Como argumenta: “Os artistas e os arquitectos tra-
balham justamente com sítios que podem ser, tem escala humana, que podem ser 
habitados, que posso passar por debaixo, que posso passar ao lado, que eu posso pas-
sar por cima, que eu posso ver a uma grande velocidade, mas sempre com referentes 
que limitam e a partir do limite que tu podes expandir”. 

A visão de José Pedro Croft é de constatação, tal como Eduardo Souto Moura 
comentava em relação à arquitectura. O diálogo justificado pela hipótese do dese-
nho marginal encontra na obra de José Pedro Croft uma permissão estabelecida 
no cruzamento entre arte, arquitectura e escultura, “uma declinação complexa das 
múltiplas acepções que a relação com a arquitectura e a realidade do espaço, a par-

Figura 35 – Maquete elaborada no decurso deste trabalho constituída por seis lâminas de vidro onde se procurou 
explicar através de uma cartografia a noção de camada na relação próxima do espaço margem que permite o acesso 
visual à percepção tridimensional dos desenho elaborados no projecto artístico,10 x 15 x 1,8 cm.
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tir de materiais transparentes e refletores (vidro e espelho) traduzem uma forma de 
paradoxo, que é entendido na essência das coisas porque ‘uma coisa’, bem como a 
‘outra coisa’ ainda não se tinham atravessado”. A visão da “outra coisa”, vista agora 
através do diálogo, surge condicionada e menos flexível, não se distancia o necessário 
para perceber a noção de paradoxo, porque o paradoxo permite criar uma condição 
de tensão interior, de fazer inflexões, de forçar o corpo a dobrá-lo por conveniência e 
por conforto, no gesto mais fácil e mais inútil. Uma facilidade que aproxima a queda 
no limiar do abismo, não é provavelmente o espaço ideal para se poder criar, porque 
não o é, mas cria o olhar que desconstrói a própria imagem. 

Como tal, nem sequer é uma questão. É a constatação eminente e trágica do 
paradoxo entre limite, expansão e distensão do espaço, configuração, centro e peri-
feria. Logo, desenhar outras coisas numa espécie de geometria à margem é emergir, 
atravessando o desenho com sequências de cartografias antropocénicas. É a dimen-
são “fortuita da invenção e imaginação”, como concluíria Eduardo Souto Moura.

2.1.5 Desenho na utilidade do inútil: diálogo com Luís Viegas

Começamos este diálogo sempre na presença do texto de Álvaro Siza, por 
permitir o afastamento e o abraço de o querermos sentir como a “Fénix renascida 
das cinzas”63 uma alegoria que José Pedro Croft introduz para nos falar da recriação 
numa referencia ao lugar do desenho à margem.

Esta inevitabilidade do termo que trazemos para o diálogo, provoca sempre a 
desconfiança da sua correspondência sobre a representação do desenho nas imagens 
que se deslocam na periferia (constatadas também nos diálogos com Álvaro Siza e 
Eduardo Souto Moura). Luís Viegas começa por evidênciar e em causa própria, o ca-
rácter da compulsividade, da facilidade e do virtuosismo, como uma “espécie de teste 
à habilidade”. Afirmando que “não existe desenho quando ele corresponde a uma es-
pécie de facilidade”. Algo que Joaquim Vieira define entre conhecer e afastar, um de-
safio do discernimento e da dificuldade numa forma de reter o que se observa e repre-
senta. Como se transforma para existir espaço para outras coisas, outras superações.

“É a zona da inutilidade maior, é quando as coisas são imensas”. Esta relação 
viva de abstermo-nos das tarefas, dos deveres a cumprir ou de verdades a atingir, nas 
ligações que levam ao desenho prazer ou desenho “deleite”. São o capricho de “não 
servir absolutamente para nada”, a representação imensa que entregamos ao tempo 
e ao discernimento, à habilidade e intensidade das coisas que não têm utilidade. 

Um desenho desinteressado exclusivo de quem se presta a usa-lo como exer-
cício lúdico, entre o momento inicial e os espaços deixados no vazio da folha são o 
múltiplo dessa acção consciente. São “os registos do que se procura e do que ainda 

63  Entrevista a José Pedro Croft a 30 de Março de 2019.
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não se sabe” Luís Viegas, admite metaforicamente que esta digressão consciente do 
desenho e da arquitectura, o lugar marginal “a sombra” é como nadar num “rio de 
águas escuras”, onde tocamos, configuramos uma “topografia escura mas que está 
lá em baixo e que nunca tocas”. Trata-se desta forma, de avaliar o modo em que as 
representações do desenho e da arquitectura, conseguem pela disciplina criativa e na 
sua “lógica gregária e múltipla” o compromisso, de responsabilidade pública “que 
faz vir à rua com algum compromisso, com razão, com uma espécie de verdade mul-
tiplicável dos anónimos”.

Esta condição de operar entre periferias, entre saberes, Luís Viegas afirma a 
importância de Fernando Lanhas como um dos “melhores pintores de arquitectura”, 
evocando a importância do seu percurso singular nas artes plásticas em contraponto 
ao seu trabalho como arquitecto. Rigoroso, mas “circunstanciado a uma certa cultu-
ra dominante” ele (Lanhas), “explodia era do lado de fora: na pintura, na arqueolo-
gia, na etnografia, nos sonhos , nos poemas, na ciência, no numero, na dimensão das 
coisas, explodia de perguntas. Sempre do lado de fora”.

O compromisso desta realidade expõe a condição ambígua no jogo entre su-
jeitos: o arquitecto e o artista. Uma ambiguidade expressada também por Joaquim 
Vieira sobre a sua condição de artista referindo Vitorino Nemésio64. “Um artista para 
os arquitectos e um arquitecto para os artistas” (2010). A dimensão heurística do tra-

64  Duas ou três coisas que sei dele, a lição do desenho proferida por Joaquim Vieira na faculdade Arquitectura em 
Abril de 2020, in pintovieiraensinodesenho.blogspot.com.

Figura 36 – Desenho de Luís Viegas, s.d.
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balho de Fernando Lanhas, representa neste momento do diálogo, a possibilidade, 
a explicação motivadora da existência de um sujeito (o autor) que vive dentro da 
sua prática uma convivência ambígua. Uma inutilidade essencial que procura nesse 
“outro desenho que muitas vezes vem ajudar a ocupar esse espaço”, o lado de fora.

Como definir esse lado de fora que circunscreve algo? Ao imaginar uma linha 
sobre o papel, como se dispõe esse lado? Podemos admitir que a linha direcciona 
as margens, ela é ao mesmo tempo dentro e fora, mas é também a margem não 
sendo por isso um paradoxo. Mas depende do significado que lhe atribuímos, que 
procuramos situar com esta ideia circunstancial no território do “inimigo”. Qual é 
o compromisso do ponto de vista criativo entre o arquitecto e o artista? Luís Viegas 
afirma, “estou a imaginar que o desenho para nós (arquitectos) funcione de modo 
diferente do que funciona para o escultor, embora um escultor possa ser mais próxi-
mo do nosso, mas funciona diferente para um pintor”. Este significado múltiplo de 
interacção do desenho com outras práticas artísticas advêm sobretudo do desejo, do 
imaginar a evidência como dizia Álvaro Siza e que Luís Viegas sublinha referindo-se 
a Leonardo da Vinci “o desenho é o que ele quiser, em qualquer lado, portanto dá 
para desenhar a engrenagem como dá para desenhar o sonho, as montanhas ou o 
redemoinho das águas ou as naves espaciais, para ele no fundo, o desenho dá para 
imaginar o inimaginável”.

Qual é a relevância deste desenho (figura 36) que toca todos os campos da cria-
ção artística, para se estabelecer como “digressão”? O argumento de Luís Viegas sur-
ge por analogia “é como a masturbação, que a gente não tem a personagem, mas tem 
o prazer” são os excursos, aqueles que nos permitem trabalhar dentro e fora da linha.

2.1.6 Desenho, tangibilidade e dobra: diálogo com Nuno Grande

Ao contrário das conversas anteriores, orientadas pela questão introduzida 
pelo texto de Álvaro Siza e com a convicção de se encontrar uma visão mais crítica 
aos desenhos do projecto artístico, mantivemos neste diálogo uma inflexão, ao incluir 
uma transcrição dentro do corpo da tese. Talvez porque, o que se discute seja uma 
síntese em discurso directo, num espaço crítico entre Nuno Grande e o autor. 

Temos consciência de que este não é o lugar exacto do documento — devia 
situar-se no espaço reservado aos anexos. Por este motivo e sabendo os riscos toma-
dos, decidimos que se revestia ainda assim da importância necessária para o circuns-
crevemos neste espaço de diálogo centrado na visita efectuada à exposição [Un]fold 
Landscapes, patente na Ordem dos Arquitectos e parte integrante deste trabalho e 
motivo de reflexão.

A oportunidade de ter o Prof. Arq. Nuno Grande como observador, especta-
dor e crítico, permitiu reunir com a sua leitura, a contribuição para uma visão global 
da obra e consequentemente a sua própria existência, tendo os desenhos expostos o 
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carácter de inacabados, como se explica mais adiante no Capítulo III. 
Desta forma, o diálogo tornou-se num espaço de reflexão crítica para ambos. 

Por este motivo optamos por transcrever na íntegra a conversa, colocando entre as-
pas as questões e reflexões de Nuno Grande sobre o trabalho expositivo. 

O posicionamento quer de um, quer de outro reflecte algumas das questões 
levantadas por este trabalho, bem como algumas das explicações necessárias à com-
preensão do seu significado — da prática no projecto artístico. Subentendidas no 
diálogo exposto, as ideias e as hipóteses evocadas lançadas por esta investigação apre-
sentam ao mesmo tempo o posicionamento auto-crítico do autor quanto à condição 
desenhada, expressa no projecto artístico, observando a sua posição face ao exercício 
de arquitectura, no confronto entre a possibilidade como tectónica e a invenção no 
desenho como abstracção de uma realidade arquitectónica.

“Eu acho que o teu desenho em alguns momentos é muito mais artístico do 
que arquitectónico, no sentido em que não tem propriamente uma utilida-
de, não quer chegar a lado nenhum: quer apenas divagar nessa tal frontei-
ra, que já não é bem arquitectura, mas também não é ainda, ou acho que 
não quer ser ainda, arte pura no sentido da arte desinteressada das coisas. 
Acho que há ali espacialidade, há ali espaços. Esses espaços ainda são de 
alguma maneira o arquitecto a desenhar, mas depois naturalmente que 
como não representam nada de real ou pelo menos tangível à primeira 
vista, dá a sensação de que aqueles desenhos desprenderam-se totalmente 
da arquitectura. E portanto, o que eu acho é que provavelmente tu gostas 
de estar nesse limbo, entre a arquitectura e a arte: já não é arquitectura e 
ainda não é arte”.

Gosto desse limbo, porque esse espaço de que falas, de fronteira, é um espaço 
que permite um modo de equilíbrio, isto é, é um espaço onde tu só te questionas a 
ti próprio, é o lugar de auto-espaço. E esse encontro não foi um encontro casual. Foi 
um encontro que foi pressionado através de algumas leituras, talvez do livro mais 
lido, aquele que congrega quase tudo de importante no pensar as coisas, o livro de 
Italo Calvino As cidades Invisíveis. Ler o livro várias vezes, de trás para a frente e da 
frente para trás, é de alguma forma viajar e oscilar dentro de uma transitoriedade. 
Como fez Hergé na sua obra, mas com histórias em BD.

 “As cidades são todas diferentes, mas também são todas iguais e os teus es-
paços pode dizer-se que são todos diferentes, mas parecem pertencer todos 
ao mesmo mundo, esse mundo fantasista, que te aproxima às vezes da ban-
da desenhada ou do cinema fantástico ou da animação fantástica. Imagino 
que deves ter muitos heróis nesse universo da BD. 
Imagino que gostas de BD, nota-se isso, mas ao mesmo tempo também 
aquilo que a certa altura se chamou desconstrutivismo na arquitectura, que 
eu não sei se é uma coisa que te diz alguma coisa, estava também à procura 
desta ideia que se pode imaginar espaços exteriores à arquitectura para 
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depois regressarmos à arquitectura. 
Por exemplo, as pinturas da Zaha Hadid . Há ali nas tuas pinturas, talvez 
mais nas pinturas do que nos desenhos, há ali uns laivos que nos faz lem-
brar algumas daquelas primeiras pinturas da Zaha Hadid. Ela teve que 
desenhar e pintar antes de começar a fazer arquitectura. Por um lado, por-
que provavelmente não tinha possibilidade de construir. Era uma forma de 
equilíbrio: já que não construo, desenho, ou imagino uma topografia, uma 
cartografia que um dia irá provavelmente tornar-se possível na arquitectura.
 E o que é verdade, é que depois tornou-se possível. Quando ela começou a 
construir, nós vemos muitos elementos na arquitectura que nós já reconhe-
cíamos na pintura e nos desenhos dela. 
Portanto, eu não sei se é esse o teu processo porque tu estás no percurso ao 
contrário. Começaste primeiro por construir, construíste edifícios, imagino 
que estas paisagens Unfold Landscapes sejam já posteriores à tua experiên-
cia como arquitecto”.

Acontecem muito depois e de forma experimental, por compulsão do dese-
nho, que permitia libertar das condicionantes do projecto e da arquitectura.

“E agora a questão que se põe é se elas tal como no trabalho da Zaha Ha-
did te vão influenciar ou não, na maneira como tu projectarás”.

Isso ainda não aconteceu, esse retorno. É ainda um espaço separado do exer-
cício do projecto, ou pelo menos uma resistência ao projecto ainda sem retorno, 
isto é, porque resistes, confrontas com esse lado à margem o que de alguma forma 
não é descodificável, diria traduzível, para o poderes produzir como arquitectura ou 
arquitectura construída. É nesse espaço de resistência, nessa circunstância de resistir 
existindo sempre, que o desenho acontece. São dois sujeitos, em que um está de um 
lado da barricada e o outro e de outro lado e depois há um espaço fronteira — a 
margem. Essa barricada é o lugar de confronto entre o que acontece através do que 
podes observar nos desenhos ou em cadernos A4 de projecto, e o que acontece nas 
folhas de desenho de outra forma, noutros formatos, com outra liberdade.  São até ao 
momento, a viagem que passou e passa do desenho de arquitectura mais investiga-
tivo, para um outro desenho mais experimental, trazendo todo um background que 
estava colapsado, escondido, para num dado momento estabelecer-se ao reflectirem 
espaços ligados à arquitectura sem o ser. 

“Mas tem a ver com o facto de te teres formado num universo em que a ar-
quitectura não é da desconstrução, mas é da construção. Então se calhar, a 
questão está aí, é que há um lado politicamente correcto no que fazes e um 
lado politicamente incorrecto. O politicamente correcto é aquele que faz 
parte da tua formação de arquitecto e está mais próximo da ideia da tectó-
nica e da construção. E há um lado politicamente incorrecto, que é aquele 
que te faz fugir ou fluir para lá da construção e da tectónica, e que são estas 
paisagens desdobradas ou desconstruídas, que eu acho que te aproximam 
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mais da ideia de desconstrução, essa experiência dos anos 80 que cruzam 
com a filosofia do Derrida sobre a ideia de prega e do Deuleuse”.

E são referência e de leitura imprescindível sobretudo pela perspectiva de não 
linearidade em Deleuse, ou descontinuidade segundo Michel Foucault pelo qual foca 
a ideia de descontinuidade da história, que é de certa forma uma desconstrução, as-
sim como o fragmento, e também outras formas de heterotopias que me interessam.

“A filosofia francesa, essencialmente a partir dos nos 60/70, encontra no 
estruturalismo a filosofia pós-estruturalista. Vai à procura exactamente do 
que o estruturalismo defendia e aí o Calvino é um estruturalista, que pode 
criar regras para construir uma narrativa e essas regras podem-se repetir. 
Aliás, o livro é todo assim e estes filósofos dos anos 60/70/80 franceses, 
Derrida e Deuleuse, vão sobretudo à procura exactamente daquilo que não 
é linear, daquilo que não é repetitivo, daquilo que é dissonante, daquilo 
que é fractal, daquilo que é desconstrutível, daquilo que não é tectónico. E 
portanto, no fundo, e por isso é que o Peter Eiseman tem aquele belo texto 
sobre o fim do clássico, esta ideia de que a partir do momento em que é 
possível trabalhares nos interstícios e nos fragmentos, a ideia do clássico, 
do pórtico ou as regras clássicas de composição, deixam de ter sentido e 
portanto em alguns daqueles teus desenhos já não há classicismo, já não há 
harmonia clássica. É o contrário, são superfícies cortantes, são superfícies 
que ferem o olhar, ferem a ideia de espaço. Tu olhas para este espaço e di-
zes: este espaço seria um espaço confortável para o homem? Provavelmente 
não. Seriam uns espaços desafiantes, cortantes, seccionantes e portanto des-
se ponto de vista eu acho que estás à procura de um espaço politicamente 
incorrecto, que não tem a ver com a tua formação tectónica ou construtiva 
e que é exactamente, não direi que é uma fuga porque regressas sempre à 
construção, mas pode ser uma maneira, por exemplo, de hoje para amanhã 
numa obra, tu eventualmente começares a criar uma espacialidade que não 
é aquela com que tu te formaste”.

Penso que essa possibilidade criativa de uma “nova espacialidade”, essa mu-
dança, não acontece assim à primeira vista razoável nem imediata. Haverá sempre 
um sujeito anexo que prefere manter-se à margem, pois não tem lugar naquilo que 
poderíamos convencionar a arquitectura com a sua tectónica. Vai sempre existir a 
tectónica do outro lado e pelo qual a barricada mantém-se. Acredito que a espaciali-
dade observada no desenho, esse de periferia lateral à construção existirá sempre na 
relativa margem da actividade, como arquitecto, ao tomá-lo inseparável, apenas pelo 
prazer do desenho. Aliás, a ideia de capricho está aqui subjacente.

“É subjectividade. Não sei se é capricho, ou seja, enquanto na arquitectura 
te obrigam a ser objectivo em tudo que fazes. A própria Zaha Hadid teve 
que fazer escolas e fazer estações de bombeiros e fazer universidades e casas 
e centros culturais, obedecendo a regras muito claras de desenho, mas de-
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pois havia sempre um momento em que ela podia desconstruir o programa, 
desconstruir a forma, desconstruir a intencionalidade do cliente e isso não 
é necessariamente mau, pode ser a maneira da aventura dar um salto. Eu 
acho que para ela foi importantíssimo, se calhar os sucedâneos dela ou as 
pessoas que andam à volta do desconstrutivismo, que não são tão interes-
santes como os Coop Himmelb(l)au, ou mesmo um Daniel Libeskind muito 
mais formalista, muito menos conceptual. Acho que aquilo é mais forma do 
que conteúdo. Não são tão pertinentes como aquilo que Zaha Hadid fazia, 
porque eu acho que ela exactamente teve que passar pela experiência do 
desenho, no sentido em que não conseguia construir, não tinha encomen-
da. Aquilo que ela fazia não era legível para as pessoas, não era perceptível. 
Ela teve que no fundo provar com o tempo, mas teve bons professores que a 
ajudaram e no fundo introduziram a questão não só do desconstrutivismo, 
mas do construtivismo, como o Koollaas e o Zangellis, que no fundo foram 
professores dela na Architetural Association e que lhe mostraram que era 
possível, tal como no construtivismo soviético, usar os planos e as formas e 
os ângulos e os elementos cortantes para construir espaço. E não sendo eles 
desconstrutivistas acabaram eles por lhe dar, digamos, o salvo conduto para 
ela começar a desenhar dessa forma”.

Existe a viagem pelo construtivismo soviético em Alexander Rodchenko ou 
Kasimir Malevich pelos desenhos da Zaha Hadid, bem como pelo Futurismo Ita-
liano com Antonio Sant’Elia, mas aqui, nestes desenhos, é ainda o lado da pura 
experimentação das arquitecturas experimentais que espreitam desde os anos 60 a 
90, sobretudo no trabalho de Lebbeus Woods, Raimund Abraham, Yona Friedman 
ou Constant Nieuwehuys. Interessam mutuamente estes dois mundos que se tocam, 
pela experiência em si, para depois teres o lado onde procuras o poético, mais claro, 
mais preciso, mais pragmático da arquitectura, digamos, ser arquitecto.

“Aquilo que fazes, não achas que seja poético. O poético tu associas à ideia 
de que o desenho procura uma solução para a arquitectura e o teu desenho 
experimental não procura uma solução para a arquitectura”.

Não procura uma solução para a arquitectura ou pelo menos nessa perspecti-
va da poética, da téctónica, é uma influência completamente nova e oblíqua. Nunca 
olho para os desenhos como uma condição de ground base estruturado, um problema 
que tenho de resolver, um programa ou uma função. No entanto, a procura nestes 
desenhos acaba por surgir sempre como o campo onde tens o reencontro com o 
desenho origem, onde existe o equilíbrio pessoal mais do que uma forma de estar. É 
a personificação da sublimação, é o espaço reservado ao politicamente incorrecto, 
onde apenas subsiste por compulsão do desenhador. É onde existe o refúgio. 

Encontro nesses momentos exteriores a revelação da representação e o assom-
bro das imagens nas arquitecturas imaginárias. A necessidade de as desenhar, de as 
ver como interacção entre as coisas produzidas no imaginário um lugar de exaltação. 
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Se à posteriori irão construir espaços novos de arquitectura, ainda não os consigo 
vislumbrar ou antecipar, porque existe sempre a realidade da construção e das con-
dições que ela precisa para ser arquitectura.

A própria expressão gráfica do esquisso de projecto e a forma como são exe-
cutados, apenas contribuem e inserem-se num auto-exercício do desenho disciplinar 
e operativo, isto é, o desenho que aparece d’uma forma linear, caligráfico, com a 
informação apenas do que se quer solucionar, onde procuras a forma, a proporção, 
onde contactas com o projecto, são a ferramenta da eficácia da constatação, no en-
contro mais preciso das ideias e do projecto. A leitura é clara, assimilável por outros, 
legível como afirmava Souto Moura. Enquanto estes desenhos, por oposição, vão 
procurar outros lugares menos comuns à margem, como lhe chamo. A preocupação 
é nenhuma. São as experiências entre a experiência da construção pictórica, entre 
médio e suporte, são desenhos fortuitos que também transportam invenções. Tem 
acontecido algo que não pensava que existisse, um diálogo entre sujeito e desenho. É 
o desenho que diz quais são as regras que encontra a deriva, ao contrário do desenho 
mais operativo, em que acontece o contrário. 

“Diz-me uma coisa: e quantas horas demoras a fazer cada um daqueles 
desenhos? São A2? A3?”.

São A2. De uma maneira geral são A2, por uma questão meramente funcio-
nal. Estão divididos por séries ou temas ou por associações de ideias. Na Série I os de-
senhos não são feitos um a um, são feitos simultaneamente. São dez até ao momento 
e contaminam-se mutuamente. 

“Estás a trabalhar nos dez ao mesmo tempo. Mas em média, um desenho 
quanto tempo demora a fazer?”.

Um desenho demora 30, 40 a 60 minutos no máximo, dependendo apenas 
das técnicas usadas.

“Mas depois há uma grande precisão nos limites das linhas. Tu usas más-
caras para fazer aquilo? Porque imagina, as linhas mais precisas são feitas a 
grafite e são feitas antes da mancha?”.

São feitas máscaras em papel tipo stencil como a colagem e acompanham o 
processo de construção do desenho durante todo a sua execução.

“Mas como é que tu controlas a finitude daquelas manchas? Porque muitas 
delas são perfeitas, ou seja são formas fechadas, não são borrões. Percebes?”.

Em alguns momentos vês que são manchas propositadas, controladas sobre a 
superfície. O controlo é o desafio e a dificuldade, é prazer de nos ultrapassarmos, é 
como quando se controla a arquitectura durante a execução, é o mesmo.

“Mas como é que consegues que um trapézio em grafite negra fique perfei-
to nas suas arestas?”.

É uma questão simples. Apenas necessita de técnica: fazes um borrão, uma 
mancha que se alastra de forma controlada, depois consegues apagar a superfície 
parcialmente delimitas com uma mascara de papel. É relativamente simples. Só tens 
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de apagar. Uma forma de subtracção.
“Portanto, há também subtração. E apagas com o quê?”.

Apago com vários tipos de borracha, conforme a densidade da grafite no pa-
pel. Também com uma borracha miolo de pão para não estragar o papel, para além 
de outras formas por vezes mais agressivas e destruidoras. Esses momentos são de 
enorme utilidade técnica, é aprender com o erro.

“E com essas borrachas miolo de pão tu usas alguma régua?”.
Uso o mesmo papel, da mesma forma que uso o stencil. Muitas vezes uso a 

folha do desenho anterior. Com isso acontecem marcas inesperadas e mobilizadoras.
“Portanto, existe uma guia. Ou seja, tu consegues a precisão da linha pela 
subtracção da mancha e não pela adição da mancha”.

Não exactamente assim. Existem adições e subtracções simultâneas, uma série 
de técnicas de desenho que eu vou misturando em todo o processo técnico. Depende 
do que o desenho pede ou exige.

“Portanto, para além de ser um desenho de desconstrução das formas é 
também de subtracção de formas”.

De subtracção das formas sim, mas também existe um acrescentar. Muito do 
que define o espaço branco da folha já foi negro. Tenho poucos exemplos do proces-
so de construção e da metodologia que assiste o desenho. Sem esses registos fica mui-
to por explicar, até porque os desenhos estão sobre um estado de compulsão, numa 
atmosfera de inebriação, isto é, o desenho controla o sujeito e o sujeito não o pode 
abandonar como se fizesse uma pausa… agora vou fazer umas fotografias disto a ser 
construido. Não existe essa pausa. Entendo que é uma falha metodológica.

“Mas como tu dizes que não há um caminho traçado? É feeling?”.
Não é feeling. Há um traçado prévio, muitas vezes mental, e depois apenas im-

pulsos que geram marcas. Marcas que se abandonam, tornam-se noutras, sobrepõe-
se, apagam-se, refazem-se para começar tudo outra vez.

“Estás maldisposto vai para um lado estás bem disposto, vai para outro”.
Não dessa forma. Aliás o que acontece é através da auto-provocação sobre a 

folha. Faz lembrar os processos iniciáticos que Miró explicava para construir a sua 
pintura. O espaço em branco é um lugar de confrontação, é a barricada. E esse lugar 
de confrontação é provocado. Atiras a primeira pedra e alguém te atira uma pedra a 
seguir… é andar à pedrada.

“Vais-te confrontando contigo próprio em meia hora”.
Ou várias meias-horas. Existe apenas um único desenho com mais de três 

horas, esse era o seu desígnio ao traçar uma trama intrincada e rigorosa. Nunca per-
co muito tempo com os desenhos. Porquê? Porque existe uma forma de saturação. 
Não se pode resistir continuamente, até porque as munições esgotam-se. Existe em 
determinado momento e de súbito o silêncio entre as duas partes. O diálogo acabou. 
Acontece muitas vezes. Volto depois, passados dias recentro o campo de batalha, 
atiro mais uma pedra e então começa tudo de novo.
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“Chegas a um momento e dizes assim, ‘está pronto’!”.
Não, não digo está pronto. O desenho acabado é fim da experiência. 

“Não voltas?”.
Volto, essa é grande vantagem de estares num campo de batalha e procurar 

novas munições. É voltar sempre que se quiser, é libertador. O incompleto [e] o ina-
cabado são gérmen para o diálogo, por isso nunca estão acabados. Se pretender, no 
final desta exposição, posso alterá-los completamente. Nunca coloquei fixador, isso 
seria condená-los, embora sem protecção possam perder o brilho. Quero que os dese-
nhos estejam nesse espaço de confronto, expectante como à espera da próxima pedra.

“Isso também é engraçado. Não consideras então aquilo obras acabadas?”
Não estão, porque eu quero que eles mantenham aquilo que vejo agora. Da-

qui por uns tempos posso alterar ou acrescentar de novo. No fundo aqueles desenhos 
também têm outra coisa que posso explicar. Eles funcionam na perspectiva do ar-
queólogo: quando apagas, acrescentas, retiras, avalias, guardas os artefactos, reescre-
ves para voltar ao artefacto encontrado, no fundo estás a fazer uma espécie de arqueo-
logia dentro do trabalho e do próprio desenho. É escavar a densidade do fragmento.

“Claro, e já aconteceu achares que o desenho estava muito melhor há 15 
minutos atrás?”.

Já, muitas vezes. Não há nada a fazer é manter as armas apontadas.
“Já não há nada a fazer?”.

O que faço quando assim acontece, quando sinto que passei os limites ou 
alguma das coisas desenhadas passou dos limites, abandono, deixo ficar. O tempo 
também desenha. Depois regresso, mais tarde, não interessa quanto tempo. Por ve-
zes, descobre-se que a muitas daquelas coisas faltavam-lhe peças, um puzzle ain-
da incompleto. Como quando estás a desenhar um detalhe construtivo vais sempre 
acrescentando, resolvendo o parafuso, o encaixe da porta, como fica o batente etc. 
Por isso, a ideia de trabalhar em vários desenhos simultaneamente, é de certa for-
ma uma auto-construção, isto é, estás num grande campo de batalha, onde o que 
acontece de um lado, não acontece do outro e vais passando de uns para os outros, 
contaminado-se nas experiências, uma auto-sublimação.

“Diz-me uma coisa: há aqui um lado abstracto e um lado figurativo, ou 
seja, nós olhamos para aqui e dizemos, isto é um céu e eu estou debaixo 
d’um lugar qualquer a ver o céu. Há sempre esta intenção de simular uma 
paisagem que pode existir?”.

A ideia de paisagem está sempre presente. Existe nas cinco séries, em que as 
narrativas ligam-se a um lado mais abstracto, dando lugar a uma representação mais 
figurativa, talvez mais próxima da imagética arquitectural.

“Lá está, estão mais próximos dessa ideia suprematista ou desconstrutivista 
do preto e branco, do quadrado negro sobre o fundo branco ou quadrado 
branco sobre fundo negro. Há outra coisa que eu te queria perguntar. Não 
há figura humana nestes desenhos?”.
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Nunca há figura humana nestes desenhos, porque não a quis incluir para não 
atribuir uma relação de escala. Quando colocas uma figura humana aqui, todo o 
desenho muda: é lhe atribuído uma contextualização, uma proximidade e por con-
seguinte uma identificação com algo real e por essa razão distanciei-me desse lado 
arquitectónico ou mais ligado a uma representação arquitectónica, ao atribuir-se 
através da escala, a figura contextualiza algo que desvirtua a sua génese. Humanizar? 
Ainda não chegou esse momento.

“O Rui Neto também fez a tese de mestrado nas Belas Artes. São também 
desenhos meio fantasistas sobre lugares, desenhos muito mais arquitectó-
nicos que os teus, mas é sempre também sobre esta coisa do interstício. Só 
que no caso dele, lá está, como dizias há pouco a poesis não desapareceu, ou 
seja, a realidade não desapareceu, continua muito presente”.

De alguma forma distanciei-me desse desenho mais apoiado na imagética ar-
quitectónica. Podia-o retomar como elemento de representação, mas o inevitável dis-
tanciamento foi por uma razão estritamente experimental e artística, procurar fugir 
a certos cânones da representação arquitectónica. Esses já conheço… são fantásticos 
de fazer e produzir, mas por agora só me interessa a experiência pictórica.

“Só que no caso dele, eu imagino que ele tenha ido mesmo a um mapa do 
Porto e tu não, estás a fazer as tuas próprias cartografias. Ele é muito mais 
arquitectónico na maneira como se aproxima disso e se calhar é exatamen-
te isso, para ele isto não é uma saída da arquitectura, ou seja, não é essa 
margem. Isto não são desenhos à margem da arquitectura, são desenhos da 
arquitectura que lhe interessa. E no teu caso, são claramente desenhos de…
não direi de fuga (porque acho que não é a palavra fuga e não estás chatea-
do com a arquitectura) é quase uma espécie de twilight zone, é uma espécie 
de zona paralela onde tu te colocas quando não estás a fazer arquitectura, 
estás a fazer outra coisa qualquer e portanto estás a viver, é a tua vida”.

Sim e não. É uma das questões que me move. É revisitar constantemente o 
filmes de Kubrick, e por outro lado, não estou zangado com a arquitectura. Apenas 
encontrei um novo espaço para exprimir arquitectura, representá-la não sendo na 
acepção tectónica o acaba por ser decisiva para a própria expressão. Foi através da 
descoberta do próprio medium das novas grafites da Viarco, sobretudo a grafite Art-
graph N.º 1, que é flexível como uma plasticina. Na mão torna-se parte do corpo. É 
a pedra que falava há pouco, quando a colocas no papel, faz uma mancha enorme, 
trabalha-se em grandes formatos, grandes gestos sobre a folha. Só depois, quando a 
começas [a] conhecer, a dominar [a] sua materialidade, a manipular a sua essência, 
o limite é o céu. O desenho começa a ter espessura, o contraste é intenso, torna-se 
denso, impenetrável, mágico, por aquilo que representa, mas também por aquilo que 
a matéria sobrepõe e que permite o grafismo, a marca desenhada da experiência. 

A experiência que fiz num outro desenho, ao espalhar a grafite, ficou com 
espessura, ficando tridimensional. E quando solidificou, ficou quebradiça, destacan-
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do-se do papel. Quando colocas e retiras esta espessura, tens de repente duas texturas 
completamente diferentes, uma de aspecto metálico, com brilho e com profundidade 
do valor tonal e uma outra textura nova deixada entre a grafite e o papel. No fundo 
são o modus operandi da descoberta entre o médio, o suporte e o sujeito que vai esca-
vando estas diferentes densidades, resultando em desenhos de imagética abstracta, 
sem um objectivo em si. É desenhar para nada, como costumo dizer. É continuar a 
experimentar até acontecer algo novo.

“Eu acho é que de repente pode começar a acontecer, não direi nos edi-
fícios, mas em alguns espaços interiores, essas coisas começarem a apa-
recer de alguma maneira, em formas, em candeeiros, em objectos como 
no exemplo de Merzbau, do Kurt Schwitters, é um bocadinho esta espa-
cialidade transformada em espaço interior, não é? Aquele quarto que ele 
desenha, que ele esculpe várias vezes ao longo da vida… O Gaudi antes 
dele já tinha isto. Eu acho que ele retoma coisas que já vinham de trás, do 
expressionismo, uma certa escultura dadaísta, mas é interessante. Há aqui 
nestes desenhos um lado Merzbau, que é esta espacialidade angulosa e difí-
cil. Mas por exemplo, e por falar da cor, nunca tiveste a tentação? Tens cor 
nas telas, mas nos desenhos não. Mas não há grafite de cor?”.

Existe apenas um desenho exposto só com grafite pigmentada e outros a aguarela. 
“E essa ideia de ir para a cor é recente?”.

Não, a ideia da cor sempre existiu paralelamente e estive presente em alguns 
dos desenhos mais antigos, que fazia das cidades invisíveis em vista de pássaro, em 
perpectivas de espaços de cidades. O uso da aguarela é corrente e continuado, mas 
como um desenho ilustrativo de todo um imaginário Calviniano. Sempre fez parte 
do processo e do percurso, embora com essa expressão mantinha um vínculo ao de-
senho de viagem mais convencional. Com a expressão da grafite do preto e do bran-
co potenciando, o cheio/vazio, espaço positivo e espaço negativo, tudo se torna mais 
sedutor. A aguarela é mais subtil, delicada, difícil. Não a uso em grandes formatos, 
apenas em suportes mais pequenos: A4 ou A3.

 Há um pequeno caderno fac-similado para consulta, intitulado o “Caderno 
Proscrito: do Homem que Gostava de Cidades”, lembrando o título do livro de Manuel 
Graça Dias, que resolvi retomar da ideia do “Homem que gostava de cidades”. É um 
caderno que tem texto e desenhos a aguarela. É um diário de bordo, fazendo lembrar 
também o do Fernando Távora, o “Diário de Bordo”. Tem ar de pergaminho antigo, 
feito num papel de algodão manual, tosco, onde se constrói uma narrativa desenha-
da sobre tudo aquilo que ele vê ou imagina que se vê, mas é um espaço muito mais 
hermético. É um objecto diferente, com uma escala diferente, mas onde a cor existe. 

“E está lá a figura humana?”
Está lá a figura humana. Nesse caso há figura humana, a do homem que gos-

tava de cidades. E nos outros cadernos aproximas-te do lado mais convencional dos 
arquitectos que desenham, que são coisas figurativas, da cidade, paisagens, perspec-
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tivas de ruas, praças quotidianos da cidade. E depois existe o outro lado que está ex-
posto, todo um trabalho no desenho que atravessa campos em diferentes expressões. 

“E essa tua ideia de desenhar coisas visíveis, em vez de fotografar, por 
exemplo, é uma coisa que tu manténs nas viagens que fazes?”.

Sim. 
“Desde sempre?”.

Desde sempre. 
“Portanto, há um outro Telmo, que não é o arquitecto que está a desenhar 
plantas, cortes e alçados, nem o arquitecto que está a fazer estas paisagens. 
É o que está a documentar o que vê”.

A documentar o que vê, porque esse… esse é mais convencional, mais previsí-
vel, mais politicamente correcto. 

“E está mais próximo do desenho que tu aprendeste na escola, portanto 
está mais próximo da tal poética que tu estavas a falar ao bocado”.

Estes desenhos, enquanto, experiência são importantes. Alimentam as refe-
rências futuras quando constroem narrativas de toda uma construção imagética que 
necessitamos ter… o alimento que depois se vai traduzir em projecto ou noutra coisa 
qualquer. Portanto, o desenho de viagem é também um recurso, diria de munição 
para novas batalhas e que nem passam muito pela habilidade, ou alguma forma de 
virtuosismo, pois o sonho é inatingível, desenhar como Leonardo ou Miguel Ângelo 
ou Piranesi.

“Mas para quê? Já houve, não vale a pena repetir… eu percebo, mas então 
qual é o fundo de tese que tu queres defender? De que há um lado margi-
nal, um lugar marginal? Esse lugar marginal pode existir ou não, indepen-
dentemente do arquitecto construir ou não construir”.

Sim, essa é a questão de fundo. Onde existe, onde se descobre esse lado mar-
ginal dentro do desenho operativo do arquitecto? Pode apenas ter uma importância 
relativa, mas consegues ver isso. Chamo-lhe macroscopias. Siza muitas vezes no seu 
espaço operativo tem esses momentos à margem. Na conversa com ele coloquei uma 
provocação: pus uma folha de um desenho do Alvar Aalto e uma folha de um de-
senho da igreja do Marco de Canaveses, dois esquissos de projecto, com montes de 
informação disseminada de quem persegue a ideia. E no meio do desenho do Siza 
havia uma figura, uma figura feminina, espécies de anjos que pairam e perguntei-
lhe: no meio de toda esta informação operativa do que é o detalhe pensamento, 
construção, ou determinado objecto ou este ou aquele, o que significava a figura. 
E o Siza remeteu imediatamente para o texto do Aalto, o que permitia perceber a 
importância do desvio. 

“Ou seja, é preciso ir à procura de outras coisas para… Só que ele faz isso 
nos próprios desenhos de arquitectura e tu não”. 

Faço também, mas sem os anjos que pairam. Esses só o Siza. Tenho mesmo que 
ir para outro suporte, preciso do gesto largo. O Siza talvez seja o expoente maior ao 
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fazer nessas viagens derivas e impasses. De repente faz uma inflexão e vai buscar coi-
sas nesse espaço. Se eu pudesse definir se existe um desenho marginal do arquitecto, 
existe. O Siza traz-nos esse vislumbre. Isso não é mau nem bom, é apenas à margem, 
um impasse político como comentava Eduardo Souto Moura, embora esta questão 
não seja assumida no sentido lato do termo, está muitas vezes escondida, dissimula-
da. Neste ponto entendo estes desenhos como na poesia, encontras no limiar da pala-
vra o significado e a presença no poeta, embora subtis. E a ideia da tese ou a hipótese 
da tese é até este ponto, o subtil lado (marginal) que alimenta o desenho operativo.

“Pronto, mas isso então vais ter que colocar também o lado convencional 
da arquitectura”. 

Sim, claro. 
“E vais ter isso?”. 

E vou ter isso. Não podemos abandonar o lado do arquitecto, por aquilo que 
é, como o caso do Fernando Lanhas ou do Nadir Afonso, por exemplo.

“Então é uma tese autobiográfica?”.
Podemos dizer que sim, tem um lado biográfico, mas não sei se isso faz muito 

sentido, talvez aos 90… com optimismo.
“Hoje em dia podes fazer uma tese autobiográfica. Há muitos arquitectos 
a fazerem com a sua própria obra. Neste momento estás a fazer uma tese 
sobre uma obra que não é arquitectónica, à partida, mas como tu dizes 
que vai informar a tua arquitectura, portanto isso acaba por ser uma tese 
em arquitectura. Podias dizer, é uma tese em artes plásticas. Não, é uma 
tese de arquitectura onde as artes plásticas ou as artes visuais ou desenho 
como visualidade, informa a arquitectura. Não o desenho de arquitectu-
ra, mas o desenho outro, que na margem tem elementos que podem vir a 
informar a arquitectura. A questão é que tu vais acabar a tese antes deles 
terem influenciado a tua arquitectura. Portanto, vais deixar em aberto essa 
descoberta”.

Vou deixar em aberto essa descoberta, nem que seja a pequena contribuição 
que faça para o conhecimento. Um grão de areia não faz a praia, mas sem ele esta 
nunca seria a mesma.

“Por isso é que… e porque é que a palavra resistência aparece aqui?”. 
A palavra resistência tem a ver com o estado do personagem, o duplo que 

gravita no espaço do arquitecto, que liga formas de pensar e expressar. Um paradoxo 
como dizia José Pedro Croft. 

“De resistir em relação a que a aventura domine tudo”.
Não é só de resistir, é uma espécie de resistência interna. A palavra resistência 

é uma palavra dupla. 
“De auto-resistência”.

É uma forma de auto-resistência. É o reivindicar para si próprio um estado de 
confronto contínuo, uma revolução sublimada, de quem vê em si próprio a revolução.
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3.1 Anti-viagem: o desenho na margem do desenho

3.1.1 Rasto de evidências: a invisibilidade desenhada

Se eu puder afiar o meu lápis com as minhas palavras, ficarei em silêncio65.
Raimund Abraham

A evidência dos rastos que se deixam em branco para serem o vazio, configura 
os estados suspensos entre a forma e a luz. Um tempo do desenho que infere tempo 
ao corpo, de estarem perto e longe ao mesmo tempo do que se pensa no projec-
to/desenho por aquilo que o define: ilustração, identidade; idiossincrasias, duvida. 
Marcas de um processo na expressão activa entre estático e dinâmico, movimento e 
pausa, um aparecimento consciente e performativo de tornar uno o acontecimento 
que ainda não teve lugar.

A invisibilidade não é um estado de cegueira, mas antes uma intermitência 
entre aquilo que se imagina e o que o desenho por vezes questiona. Essa dúvida 
atravessa o quotidiano do trabalho do arquitecto, assola-o muitas vezes, aparenta ser 
um lugar de denúncia, de inteligência crescente, entre um romance etnográfico e um 
confessionário da consciência.

Apaziguar a denúncia (na perspectiva de apaziguar a dúvida) corresponde a 
tornar esse desenho no esclarecimento, na confissão das condições contidas no invi-
sível, num contexto de racionalidade, clareza formal e ordem. Ora, esse apaziguar 
consciente é um mostrar-se; é disponibilizar um estado de um desenho duplo, aquele 
que convive, perseguindo as ideias do projecto e o que transgride nessa essência pro-
jectual, na razão do inútil. 

Assim, essa proximidade de desenhos que convivem no mesmo espaço inter-
ventivo do projecto, conduzem a uma dualidade: por um lado, à pratica operativa e 
a concepções concretas e visíveis, por outro, deixando os desenhos à margem, sem 
que isso implique um abandono.

65 “If  I could sharpen my pencil with my words, I would remain silent” (Raimund, 2011, p. 102) [tradução livre do 
autor].



114   |   Capítulo III

Porém, são as possibilidades instrumentais dessa prática de um desenho adicio-
nal, à margem, estabelecido entre a intermitência operativa e o lugar onde se imagina 
ou conjura; a forma de dar um sentido essa duplicidade, de tornar, as memórias e as 
expectativas que não estão fixas entre o completo ou definitivo, o dúbio e o insólito. 

É certo que quando tomamos essa deriva latente, arriscamos o sair dos “car-
ris” de uma arquitectura mais profunda, mais sábia, mais lógica. Campo Baeza ad-
verte-nos quanto ao “capricho arbitrário, à moda do ‘vale tudo’, nos jogos banais 
de aparência brilhante para nos seduzir” (2011, p. 32). Na perspectiva do arquitecto 
que constrói, como é o seu caso, a advertência é mais um estado de consciência e de 
clarificação das acções disciplinares que se materializam em arquitectura. 

Porém, assumindo essa invisibilidade como um pré-requisito do visível, do que 
será após a primeira marca (a cicatriz na superfície do papel, o espaço que emerge 
e se potencia, que produz o plano de fundo e interage com a superfície), explica o 
habitar a linha que traça, cruza, atravessa, se deixa entre o que fixa a ideia.

O facto de que são esses traços, o exercício próprio de auto-limitação e de 
introspecção, a deriva que se intromete nos que configuram essa realidade, numa 
realidade conflitual, que tenta exceder a limitação que lhe impõe os limites ao dese-
nho e deseja instalar-se num campo mais amplo das experiências imaginadas, “con-
formando a percepção do mundo que nos rodeia, uma ambição que sobrepõe o 
representado para alcançar a ideia desde e onde se estabelece essa representação” 
(Molina & Barbero, 2011, p. 33). Uma estratégia que procura alcançar um protocolo 
“que activa um espaço paradoxal e heterogéneo” (Almeida, 2013, p. 71) na relação 
que o desenho estabelece com um contexto performativo e da própria prática. 

As ideias imaginadas emergem, permutam-se sob um estado invisível ao dese-
nhador, recebem nas marcas os traços dos desenhos que suportam essa necessidade 
de auto-limitação, que conduzem a uma espécie de acto decisório, a uma obediência, 
“a um fim preciso: encontrar a forma que responda à função e da função se liberte — 
e do esforço — abrindo-se a imprevisível destino” (Siza, 2019, p. 188). Este desabafo 
de Álvaro Siza desvenda as suspeitas de que existe algo mais para além do esforço, 
da demonstração, do exercício inevitável do projecto. 

Nesse campo da invisibilidade imperecível e inesperada, onde “simultanea-
mente ou não, ‘ao lado’, surge outro desenho”, diríamos que aos poucos que a hipó-
tese , do desenho marginal dos arquitectos, questionada por este trabalho poderia ser 
revelada. Siza continua na sua explicação:

 Desenho de prazer, de ausência, de repouso, cruza-se com o outro, pois de 
nada nos alheamos por inteiro.
Um ou outro podem surgir na mesma folha de papel, aparentemente estra-
nhos, voluntária ou involuntariamente relacionados.
Pode um retrato minucioso ou um risco ao acaso iluminar no instante a 
paciente pesquisa, percorrendo os corredores da memória, sem que haja 
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apelo ou consciência disso.
Desenho é projecto, desejo, libertação, registo e forma de comunicar, dúvi-
da e descoberta, reflexo e criação, gesto contido e utopia.
Desenho é inconsciente pesquisa e é ciência, revelação do que não se revela 
ao autor, nem ele revela, do que se explica noutro tempo.
Liberto, o outro desenho conduz ao desenho consciente (op. cit., p. 188).

Estabelece-se neste texto o apoio sobre o outro lado de um desenho atento, 
feito por puro divertimento e de outros feitos em função da arquitectura. Ambos 
atravessam a mesma malha, enredando-se em autoridade e invenção. 

As hipóteses investigativas deste trabalho procuram estes lugares particulares, 
não sendo a definição que confirma, mas uma consequência directa ou indirecta de 
uma proposição que se demonstra, se apropria e liga os exemplos vindos da prática 
da arquitectura ou da sua deriva.

As intenções abordadas na conversa66 com Álvaro Siza e as observações a 
“olho nú”, subjacentes à macroscopia, de alguns dos seus desenhos, vão desvendan-
do entre o estreitamento e a oportunidade, incendiando o caminho, iluminando o 
breu, no subtil lado libertador daqueles “esquissos ao jantar”, publicado 2009 pela 
Casa da Arquitectura. Estes revelam e revelam-se per se na fecundidade potencial 
do gesto, da invenção do invisível na sua ligação ao caos, vagueiam com rumo, não 
negam o inesperado, mas proporcionam a apreensível integridade de um espaço que 
se inventa no desenho, um desenho que se inventa no olhar, para se perder de vista. 
Apenas o desenho se alimenta da noite (figura 37).

Álvaro Siza faz desses momentos a deriva, a deixa, a linha que contorna os 
desenhos: “Ela inflecte as vezes necessárias para que as margens participem nesse 
espaço, dominando-o e evocando-o, mais do que explicando um lugar, elas anun-
ciam o palco dos acontecimentos” (Laranjo, in Siza, 2009). Os mitos assombrados 
dos presentes ao jantar e dele próprio, às vezes necessários, “Sinto-me ‘coagido’ a 
prosseguir, aliciado pelas mais condenáveis mordomias (jantares em casa dos amigos, 
copos de whisky velho, fornecimento de pastéis ‘Rembrandt’ e de grandes folhas de 
papel” (Siza, 1996, p. 191), para banquetear-se no vício, como nos descreve Carlos 
Castanheira: “mulheres, homens, torsos, mulheres e uma só mulher, cavalos, cavalos 
com cavaleiros, amazonas com cavalos, amazonas sem cavalos, corpos mutilados de 
beleza, com beleza, posições várias, humanas, animalescas, às vezes quase eróticas, 
sobre-humanas” (Castanheira, in Siza, 2009). 

Ali nesse espaço, o papel tabuleiro de um jogo, argumento, xadrez que expõe 
a sorte do olhar, porque o olhar também desenha na marca indelével e invisível, o 
perder de vista, a superfície consciente que patrocina e demarca, deixa nos rastos a 
evidência. “Se aceitamos que podemos ver a colina que se encontra ali, também in-

66  Conversa/diálogo entre Álvaro Siza e o autor em 8 de Janeiro de 2019 (não gravada).



116   |   Capítulo III

ferimos que podemos ser vistos a partir dessa colina” (Berger, 2018, p. 18). As linhas 
dessas caligrafias desenhadas encarnam um “modo de ver”. Nuno Higino também o 
define dessa forma, ao afirmar que “Álvaro Siza empresta olhos ao observador (olhos 

Figura 37 – Desenho de Álvaro Siza, Vinus Corpus, caneta de tinta permanente sobre papel, 297 x 210 cm, 2007.
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suplementares, uma prótese ocular) para uma visão circunstancial das coisas, dos 
objectos, do mundo das relações entre eles, das forças que os mantêm vivos diante 
do olhar” (Higino, 2015, p. 78). Uma visão que transfere pequenas percepções, que 
se transforma na presença do objecto (desenho), na intensidade do fazer e do tornar 
claro na perspectivação da totalidade que faz às vezes da simiose. 

3.1.2 Metamorfoses do olhar, o centro e a periferia

A noção de centro e periferia, explicada por José Pedro Croft na parte II deste 
trabalho, introduz-nos a importância do posicionamento geométrico, pela condição 
do entre, do eu e do espaço, surge no adequado limite relacional e geográfico de um 
corpo ou objecto em determinado lugar e do seu posicionamento nesse lugar, na 
íntima circunstância do desenho.

A analogia a esse lugar ilustrado pelo  L’uomo vitruviano, de Leonardo da Vinci, 
permite ver no próprio corpo desenhado, que se descobre como uma geografia — se 
o umbigo é o centro, os membros são a periferia, isto é, a margem, a extremidade. 
O que pretendemos com esta observação é reconhecer legitimidade, quando impli-
camos ao desenho do arquitecto um espaço que se desloca para a margem, sem que 
isso signifique por si, uma anomalia no acto de projectar, mas um acto de ancorar 
a invenção sem comprometer, encontrando um outro lugar geográfico que pode ser 
centro, mas também periferia. 

Descentrados, esses desenhos que surgem na folha de papel mostram-se ao 
distinguir dentro dessa realidade sinalizada por um desencaixe, uma instância poten-
cial: física, visual e mental. Todavia, ao estabelecer essa lógica tríplice que se transfere 
para esse lugar periférico em face do estado consciente dessa deslocação, esta ocorre 
no lugar exacto, perceptível por todos os sentidos: tacto, visão, audição, olfacto e 
paladar. No entanto, todos eles na presença desse orbitar centro/periferia facultam 
a criação de percepções diferenciadas: do lugar geográfico, ao desenho invenção, ao 
espaço experimental involuntário e mágico. 

Explicar por sua vez a alquimia da [geo]graphia dos sentidos, nas suas idiossin-
crasias centro e periferia, determinadas por essa deslocação e ao mesmo tempo na 
procura do lugar exacto onde esses estímulos convergem, o que acontece ao corpo no 
desenho? E ao desenho no corpo? Acontece uma mistura coreografada entre presen-
ça e ausência. Um vislumbre. É o “lamber as pedras e desenhá-las”67, como sugere 
a provocação do cenário de Alberto Carneiro. A descoberta dá-se por momentos na 
simultaneidade dos sentidos, seguida de uma assimilação por osmose.

67 Este era um tema recorrente das aulas de desenho do escultor Alberto Carneiro. A estranheza do pedido e a 
aparente estupefacção dos alunos era evidente, sobretudo porque estavam ali para desenhar. O acto performa-
tivo era iniciático; separava as águas; introduzia o corpo como parceiro, corpo por inteiro. 
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No tacto, o toque pontual efectivo com determinada superfície ou objecto per-
mite localizar e sentir nesse mesmo ponto o centro — a ação física do tocar. O toque 
indiciará essa punção fulcral, embora tenhamos a percepção de toda uma superfície 
por explorar. Esta apresenta-se à margem, na relativa distância desse ponto inicial.

 Contudo, podemos deslocar esse centro. A periferia é o campo experimental 
do tacto, mas também dos outros sentidos, na invenção latente do percurso. Estes 
recursos sensoriais (tomando apenas como referência o ser humano) adquirem im-
portância capital sobretudo no desenho — a mão distraída e o aparente jogo incons-
ciente é desprovido de vontade tal como dizia Alvar Aalto. 

Aqui as hipóteses do lugar geográfico, oscilando entre vários centros e periferias 
sob a mão, o lápis ou sobre o papel, permitem explorar a fluidez do processo criativo, 
nas variáveis obtidas pela morfologia táctil, ao adquirirem circunstâncias quase infi-
nitas na destreza interminável da prática, da dedicação obsessiva e do compromisso. 

As escolhas produzem um “apalpar”, um equilíbrio entre uma cegueira que se 
atiça a si própria e o sentir o pulso como contraponto necessário. Anton Ehernzweig 
(1908-1966) assinalava esse contraponto ao afirmar:

O pianista consciente e avisado deseja adquirir antes de tudo a habilidade 
necessária para regular e igualar a ação dos seus dedos; mas, se ignora as 
espontâneas inflexões da execução, matará o espírito da música viva. Não 
atender a que o seu corpo lhe diz, nem respeitará a independência da obra 
(Ehernzweig, cit. in Pallasmaa, 2012, p. 87).

O tacto hábil de um músico ou de um artista multiplica-se entre a perfeição e a 
interpretação. Convertê-lo é uma tarefa que reclama exercício, pois precisa de exer-
cício na medida gradual do reconhecimento das ações construídas, na colaboração 
fluída entre o olho, a mão e a mente. 

As tarefas tácteis do desenho — da mão que desenha — estendem-se ao cor-
po. Uma “interface” de estímulos onde a visão, o olhar, implica da mesma forma 
uma deslocação, ver longe ou ver perto;  o olho dispositivo mecanizado do olhar, 
focar longe, focar perto. Esta focagem automatizada associa os acontecimentos, per-
mitindo perceber a importância do olhar periférico. A geografia recentra o olhar, 
delimita a realidade interna e actualiza o pensamento e a imagem mental.

“Os olhos de Siza são olhos que vêem, que se aventuram no escuro. Atraves-
sam a malha da realidade, deixam-se enredar nela e nem sempre ficam reféns” (Hi-
gino, 2010). Intentam, perscrutam, ao aventurar-se e imaginarem-se nesse pacto. ”As 
mãos querem ver, os olhos querem acariciar”, disse Johann Wolfgang von Goethe 
(cit. in Pallasmaa, 2012, p. 93). Esse olhar que para Siza é uma forma de tecelagem 
na construção de realidades é também, como descreve John Berger, referindo-se à 
cumplicidade dessa obscuridade, o aventurar no escuro, assinalando a multidimen-
sionalidade artística do homem pré-histórico em Lascaux e Altamira: 
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O artista tinha um conhecimento absoluto e profundo destes animais; suas 
mãos podiam visualiza-los na obscuridade. O que a rocha lhe dizia era que 
os animais — igual ao resto que existia — estavam dentro dela, e o artista, 
com o seu pigmento vermelho untado no dedo, podia persuadi-los para 
que saíssem à superfície, na sua superfície membranosa, para esfregar-se 
nela e impregna-la com os seus cheiros. (Berger, 2017, p. 75)

Os sentidos universais e cósmicos desse homem, que sublimava a espiritualida-
de dessa realidade, correspondem a significações mágicas, uma teia de afectividades 
que se descobre num jogo de aparências, situando o limiar da eternidade na arte. Es-
tas são assinaladas também por Maurice Merleau-Ponty referindo-se à obra artística 
na sua pluridimensionalidade:

Vemos a profundidade, o aveludado, a suavidade, a dureza dos objectos; 
Cézanne dizia inclusivamente: seu odor. Se o pintor quer expressar o mun-
do, é necessário que a disposição das cores leve em si mesmo um Todo 
indivisível; senão sua pintura será a alusão das coisas e não reflectirão nes-
sa unidade imperiosa, com a presença, com a plenitude insuperável que 
constitui para todos nós a definição do real. Esta e a causa pela qual cada 
toque de cor deve satisfazer uma infinidade de condições (…) deve, como 
disse Bernard, “conter o ar, a luz, o objecto, o plano, o carácter, o contorno 
e o estilo”. A expressão do que existe é uma tarefa infinita (Ponty, cit. in 
Pallasmaa, op. cit., p. 94).

Porém, essa necessidade de fusão de um “todo”, propagada pela necessidade 
obscurecida do olhar metamorfoseado, ajuda a construir o suporte vital da essência 
desse mundo.

3.1.3 Devaneio de ser outro em mim

Tomamos por lugar a margem na condição e reduto das possibilidades me-
diadas por desenhos que se assumem noutros lugares, improváveis infortúnios que 
aspiram conquistas rumo a Ítaca. Caprichos, porque só eles permitem navegar em 
águas pouco seguras, ou porque aquilo que dá segurança é o nadar num rio profun-
do: “é o fundo do rio que a gente nunca toca, nadas nas águas escuras e o que tu estás 
a configurar é uma espécie de topografia escura mas que está lá em baixo. Tu nunca 
tocas”68. Este sentido metafísico e amplo expressado por Luís Viegas aparenta ser o 

68  Conversa/diálogo (gravado em áudio) entre Luís Viegas e o autor em 10 de Abril de 2019. 
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posicionamento que o autor procura no seu “duplo”, a personagem que assume na 
profissão de arquitecto, a deriva na experiência extremada e exploratória, um retrato 
“Dorianisado”69.

Ao rejeitar a consciência que impõe — sem a demitir — a sua condição prag-
mática e projectual de arquitecto, em nome do prazer singular procura o estado de 
inebriação entre escombros e fragmentos, de artefactos traduzidos em desenhos que 
preservam, seduzem e descartam: constroem-se radicando. 

É essa a percepção que leva o autor a ambicionar manter sempre a vertigem 
no lado de lá — a margem — pois aí revelam-se outras coisas e outros desenhos sem 
constrangimentos, sem implicações de substância. Movimentam-se tomados pela 
vontade livre que polariza. Transitam entre ele (o autor) e o mundo, entre o desenho 
disciplinar edificante e o que se envolve em arquitecturas de papel, instantes parti-
lhados pela substância incerta do acontecimento desenhado. “Exercícios espaciais e 
hápticos que funcionam em entidades singulares e dialéticas da realidade externa do 
espaço e da matéria e a realidade interna da percepção, do pensamento e imagética 
mental” (Pallasmaa, op. cit., p. 100).

A margem afigura-se condição fecunda de uma outra correspondência toma-
da como sua, um outro estar. Porque o “ser” é duplo, move-se entre a construção 
matérica da arquitectura e a circunstância experimental do desenho hipótese. A sub-
missão em que se encontra transforma os espaços em múltiplos, ora desenhados em 
camadas sobrepostas, ora num vínculo tão imprescindível quanto relativo, manifes-
tam-se nos lugares invisíveis de uma heterotopia (Foucault, 1967). 

O objecto perfeito será o espelho sem moldura nem lapidado — o fragmen-
to de um espelho — poisado no chão ou encostado a um muro.
Nele um míope observa formas, sombras em movimento, reflexos de reflexos.
Assim se alimenta o desenho. (Siza, 2019, p. 70) 

Nele coloca-se também a substância vital da obra do autor — anamneses dese-
nhadas sobre experiências e espacialidades, de dentro e de fora, na transitoriedade desse 
desenho inelutável, que incita a imensa vontade de se alimentar. No entanto o refletir 
sobre o que alimenta, o que se torna apetecível, coloca ainda mais questões que preten-
demos abordar, embora com a fragilidade de quem se esconde para não ser apanhado. 

Por este motivo, adoptou-se uma inflexão, antes direccionada aos aspectos li-
gados a desenhos e memórias: objectos vários, maquetes, protótipos de coisas amon-
toadas por construir (figura 38); uma correspondência processual de revelações e 
identidades dispersas mas geradoras do projecto artístico. Porque esse reunir constrói 
referências e analogias de viagens recordadas em fotografias, de esquissos aglutina-
dos e dispersos, de maquetes suspensas sobre um espaço expectante e visível, mas 

69  Referência ao livro O Retrato de Dorian Gray de Oscar Wild.
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relativizado na limitada importância em que ocupa a memória presa na parede.
Esta evocação da parede-mesa-espaço-memória no encontro subtil do eu, 

onde o desenho acontece já transformado noutras coisas, noutros desenhos, noutros 
projectos, é de certa forma o espelho fragmentado e míope de que Álvaro Siza nos 
fala, onde encontramos algumas respostas às interpelações que se correspondem, de 
um arquivo vivo onde surgem as ideias, como um lugar que predispõe o imaginário 
ou a experiência imaginada, numa paisagem recortada de eventos magníficos.

O percurso paralelo que nos leva à afirmação inicial de devaneio numa suces-
são de eventos surge entre um espaço, entre um tempo da narrativa do projecto e o 
tempo da ficção, sobre a parede do arquivo subtil (nome inventado), o limite suspen-
so, as acumulações, a estrutura radial onde tudo se liga para construir geneologias 
“como um ponto de união entre a memória e a escrita, e como território fértil para 
todo o escrutínio teórico e histórico” (Guasch, 2011, p. 10).

Paralelamente à visão mais exteriorizada de Anna Maria Guash sobre esses 
territórios e sobre o desenho no arquivo subtil, podemos encontrar uma maior proxi-
midade a um estado de sítio, que de certa forma assiste directa ou indirectamente a 
todos os repositórios materializados, como afirma John Berger, impelido pela impor-
tância do mecanismo que constrói o desenho, do vaivém sináptico e oscilatório, das 
sensações ou modelos que são substancialmente diferentes do elemento probatório, 
que constrói o desenho do arquivo que lhe dá coerência e consistência: “se o desenho 
surge de um modelo ou de uma sensação, a questão é a mesma: como andar para 
trás e para a frente quase simultaneamente? Percebem o que quero dizer? Quando 
foi a ultima coisa a que estiveram conectados?” (Berger, 2008, p. 124).

Figura 38 – Fragmentos de cartão prensado usado.
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Berger está mais inquieto com a experiência circunstancial ou mesmo existen-
cial do que na correlação consciente da percepção, da memória ou ainda do armaze-
namento das imagens, onde aparentemente a ideia elementar do desenho configura 
um corpus pré-determinado, uma resposta, uma ligação a três estados das coisas: o 
passado, o presente e futuro.

Decorrido o processo que constrói o espaço da memória, preservado pelo re-
ferencial sensorial que origina o “conceito arquivável de arquivo” (Derrida, 1997, p. 
36), surge este interstício ou estado arquivável das coisas acontece como objecto de 
interrogação, como elemento de descontinuidade entre tempo, narrativa ou ficção. 

Podem entender-se pela diferença, pelo facto de armazenar, colecionar e arqui-
var? Podem constituir-se no espaço conector? No limite que constrói? Que desenha? 
Ou simplesmente na dimensão transitória ou na aparência de uma evocação como 
nos indica António Damásio sobre o arquivo vivo em O Sentimento de Si? Explica-se 
deste modo, o facto deste se construir tão somente pelas estruturas que correlacio-
nam as diferentes coisas a guardar, mas também na perspectiva em que os conteúdos 
e informações não se podem encontrar em estantes alinhadas, numeradas sistemati-
camente, cotadas, porque o seu lugar é rigoroso e alocado na mente, isto é,  tudo se 
relaciona, tudo se liga numa heterarquia neural, tudo se mantém em processos input/
output: são sugestivamente a biblioteca de referências interpostas e disciplinares. São 
também por um lado as hipóteses que definem a memória do arquivo subtil do eu 
(figura 39) e por outro lado são uma reacção de defesa à perda de algo, “que faz com 

Figura 39 – Mural do atelier do autor.
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que o arquivo possa entender-se como suplemento mnemotécnico que preserva a 
memória e resgata do esquecimento, da amnésia, da destruição e da aniquilação, ao 
ponto de se converter num verdadeiro memorandum” (Guash, 2011, op. cit., p. 13).

Importa pois procurar pensar o lugar do espaço, onde o desenho acontece e 
se distingue, consciente e perceptível — o lugar transformador, o lugar que corrige, 
acrescenta e incorpora, o lugar da memória. Pensar  no modo como o construímos 
e articulamos o sentido da nossa experiência actual, relacionando-a com a que nos 
procedeu. Na observação de algumas imagens em espaços-atelier de arquitectos e ar-
tistas também encontramos arquivos subtis, fontes inspiradoras, no mural, na parede, 
na mesa, no próprio espaço. Impregnados de fragmentos disponibilizam um draft 
Warburgiano, uma espécie de “pensamentos por imagens” (Didi-Huberman, 2009, 
p. 410), um lugar do eu e do devaneio, que designamos arquivo subtil (figuras 40 a 49).

Figuras 40 a 48 – Macroscopias de fragmentos parciais de imagens através de um conta-fios.
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3.2 Macroscopias: o não construído [Un]fold Landscapes

3.2.1 Disposições e antecipações

Ao longo de vinte e nove anos a trabalhar como arquitecto, a prática do dese-
nho foi sempre levada como a evidência corporizada e disciplinar, uma necessidade 
de antecipação do que aprendemos, uma presença constante e profícua no trabalho 
de projecto. Paralelamente, a docência da disciplina de Desenho na Escola Superior 
Artística do Porto permitiu manter viva essa ligação ao desenho na sua prática diária, 
acontecendo durante os períodos lectivos ou de atelier.

Assim, durante esses primeiros anos enérgicos fomos verificando pequenas in-
flexões. Algumas influências mais experimentais faziam com que esses desenhos to-
massem novos rumos, distanciando-se dos outros mais próximos de um estado cons-
ciente e objetivo. O não-construído assumia os contornos de uma existência latente 
e à margem do que seria expectável para um arquitecto, ao revisitarem-se as eferves-
centes décadas de 60 até ao final da década de 90. Nas propostas experimentais de 
Archigram, Superstudio, Yona Friedman ou Cedric Price, nas arquitecturas visioná-
rias de Frank Loyd Wrigth, Le Corbusier Mies Van der Rohe, Raimund Abraham, 
Zaha Adid, Rem Koollaas, apenas para citar alguns, e nos desenhos/projectos de 
Lebbeus Woods, estes faziam ressonância nas vontades latentes, contaminando o 
espaço do desenho. Assim, os dados foram lançados.

As leituras continuadas e fundamentais de As cidades invisíveis de Italo Calvino 
e de Dicionários de Lugares Imaginários de Alberto Manguel e Gianni Guadalupi con-
tribuíram para uma crescente determinação desse universo fantástico e delirante. 
Permitiram também encontrar o espaço para a elaboração de narrativas gráficas e 
autónomas, procurando ressonâncias e contaminações entre elas, de modo a funcio-
narem como objectos desenhados e desenvolvendo em torno deles a reconstituição 
de iconografias de cidades, espaços, densidades, vazios, um vocabulário do qual a 
arquitectura também se alimenta.

Procuramos explorar, transpondo as fragilidades que essas representações 
aportavam aos desenhos produzidos pelas macroscopias, seduzidos com os duelos 
entre os desenhos de observação e os desenhos de memória. Os diálogos, assim cria-
dos, permitiam criar processos de construção e experimentação gráfica, sem que 
para isso acontecesse aquilo que vulgarmente se intitula de trabalho final encerrado 
num passe-partout. 

Acreditávamos que nesse espaço de representação, a abertura permitia re-
começar, apagar, sobrepor, reconstruir, refazer o palimpsesto. Uma forma de jorrar 
sobre o papel os acidentes, as compulsividades, os vícios incontornáveis, os compor-
tamentos inexplicáveis, pois esses têm asas. Um campo de concentração em que ser 
prisioneiro é o privilégio dos cárceres de Piranesi.

As arquitecturas de lugares e situações simbolizadas na macroscopia apresen-
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tam-se assim, como o recorte de uma trama entre observação e recordação, entre 
imaginação e invenção. Todos os desenhos foram construídos sem recurso prévio de 
um programa ou guião, porque essa era a escolha do autor, deixar acontecer na folha 
de papel o estado liquido, movediço ou pantanoso do que se quer sem saber, de não 
servir para nada. Uma resistência (ao próprio autor), um posicionamento apoiado na 
hipótese do acontecimento seguinte sem opressões, o vislumbre dos redutos que sig-
nificavam um modo de pensar, ver e construir na prática do conhecimento. Opções 
tomadas por “delírios em formato lírico” à margem, numa fase inicial do enamora-
mento ainda sem casamento, constituíram-se na ferramenta imagética do caminho 
a percorrer. Nada aparece do nada. Essa lógica de senso comum percorre a verdade 
desses primeiros instantes desenhados. 

A macroscopia é o álibi conveniente, pois ela apoia-se e descreve-se na ob-
servação objectiva do olhar: o que parece é. Mas o que não aparece nem sempre 
se torna invisível. Também pode ser vista através de outras lentes que aumentam, 
diminuem ou distorcem, convexidades e concavidades. São o dispositivo ideal para 
nos aventurarmos na viagem, rumo à conveniência do lugar insólito.

A margem é difusa e os desenhos também. Tocam apenas naquilo que se expe-
rimenta em falsas partidas ou em chegadas inoportunas, pois o que interessa é um de-
senho desinteressado da realidade da arquitectura. Essa já controla o suficiente pelo 
que contém — os desenhos de projecto — nas suas histórias e narrativas edificantes. 

Descobrir o argumento para explicar os desenhos foi como projectar um filme 
de trás para a frente, uma espécie de Nuovo Cinema Paradiso (1988) em cortes e monta-
gens de explanações fragmentadas, de escritos e de memórias dispersas pelo tempo; 
um fazer entre pensamento e acção nos desenhos e dentro do próprio desenho.  

A estratégia de sobrevivência para um argumento que se queria credível de-
rivava em descobrir um título que de certa forma fosse um denominador comum: 
uma exaltação, uma parte indelével na marca desenhada, uma corrente que leva o 
desenhador a um determinado tipo de imagens. 

Usamos inicialmente um memorando alicerçado na definição que Italo Cal-
vino dá para o seu livro Seis propostas para o próximo milénio, uma lista de afazeres e 
explicações (figura 50). Talvez aquelas que se apresentam para as grandes questões 
da sociedade e também para a arquitectura: leveza, rapidez, exactidão, visibilidade, 
multiplicidade e consistência. Entendemos que ao seguir estes vestígios estaríamos 
preparados para enfrentar a dificuldade do argumento e de um título sedutor. Es-
quecemos os momentos do processo desenhado — apenas a memória dos músculos 
que extraíram patentearam e concretizaram as imagens imaginadas em desenhos.

[Un]fold Landscapes, que traduzido remete para “Paisagens Desdobradas”, um 
anglicismo que intitula a série de desenhos do projecto artístico deste trabalho, apre-
senta na sua grafia dois elementos que o tornam particular: dois parêntesis rectos. 
Estes sintetizam o limite de algo, a presença e ausência, o exterior e o interior, mar-
gem. A sua tipografia esboça-se como um signo, que segundo os Estóicos distinguiam 
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como pragma70 (Eco, 1973, p. 23). Interpretamos essa posição estóica, inaugurando 
o argumento, partindo para a abordagem dos lugares desenhados (nesse espaço tan-
gível do desenho).

70  “O pragma, isto é, o objeto a que o signo se refere e que é de novo uma entidade física, ou então um aconteci-
mento ou acção” (1973, op. cit., p. 23).

Figuras 49 – Italo Calvino, Six Memos for the Next Millennium, 1988.
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3.2.2 Série I – A ruína como artefacto

A ruína como artefacto surge associada à ideia de arqueologia, de escavar 
fragmentos no território branco do papel, à espera de acção. As marcas do “esco-
pro”71 (nome mais acutilante do que lápis) descobrem-se entre a finura da grafite e 
geometrias tensas num equilíbrio periclitante. Aos poucos, mais do que desenhar, im-
porta é escavar adentro, levar a superfície ao estado de insegurança. Aprofundar sem 
nunca se ver onde acaba, levando-se até limite do médio e da própria folha o valor 
tonal mais escuro, até à fronteira da sua própria existência, porque mesmo aí ainda 
existem artefactos. Ao contrário do subtrair acrescentam-se novas marcas que se en-
tranham, fazendo aparecer novos vestígios, novas camadas em acumulação, espaços 
dentro de outros espaços uma construção estratificada. Procurar clarificar por sobre-
posição aparenta ser a estratégia arqueológica inversa no aparecimento das imagens. 
Elas próprias renascem de pigmento após pigmento. Fascinados somos levados a 
percorrer um território desconhecido e ao mesmo tempo reconhecível, como espaços 
arquitectónicos sem o serem, aparentam ser. O autor aceita essa condição porque lhe 
é familiar. Não sendo construível desperta ainda mais a curiosidade do acontecimen-
to desenhado, como o esquisso que persegue a ideia no projecto. Os desenhos alter-
nam-se, fundem-se entre si. Tira-se acrescentando notas, reescreve-se no seguinte, na 

71 (latim scalprum, -i, instrumento cortante) “escopro”, in Dicionário Priberam da Língua Portuguesa [em linha], 
2008-2013, https://dicionario.priberam.org/escopro [consultado em 04-09-2019].

Figuras 50 e 51  – [Un]fold Landascapes, Série I – A ruína como artefacto, grafite [barra e lápis] sobre papel, 42 x 60 cm.
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mesa que os agrupa a todos sem excepção, pois o território desenhado é mais vasto. 
É necessário percorrê-los em todos os seus cantos, em todas as rotas que cons-

troem o lugar seguinte, sem finalizar o anterior ou o que está próximo. São O Voo do 
Moscardo de Rimsky Korsakov, mas também o texto de As cidades invisíveis, um xadrez 
sem xeque-mate. São crónicas desenhadas sem um fim ou um princípio. São inters-
tícios. Formas desenhadas entre geometrias, entre perspectivas que se distorcem que 
não seguem a lógica Brunelleschiana, assumem pelos contornos variados e inusitados 
a expressão e a corporização de um mundo abstracto.

De volta ao memorando de Italo Calvino, elencamos as suas notas: “Leveza; 
Rapidez; Exactidão; Visibilidade; Multiplicidade; Consistência”(Calvino, 1990). Na 
“Leveza” do que se deixa em branco, do vazio, do suspenso, da medida, da luz; Na 
“Rapidez” no tempo do desenho para inferir tempo ao corpo; Na “Exatidão” por 
estarem perto e longe ao mesmo tempo; Na “Visibilidade” do que se pensa no pro-
jecto/desenho: ilustração, identidade; idiossincrasias, duvida; Na “Multiplicidade” 
entre presença e ausência; entre estático e dinâmico, movimento e pausa; Na “Con-
sistência” tornar uno no valor e expressão, no que satisfaz.

As notas tomadas constituíram o método para a construção de novos dese-
nhos, sabendo o que implicava o memorando na estrutura do pensamento e no dese-
nho a disposição inteligível e imaginária das formas, sem abdicar da deriva sedutora, 
a força vital de do dispositivo de conhecimento visual como forma de conhecimento.

3.2.3 Série II – Gravidade zero
   
Gravidade zero, é a série de desenhos que explora por alto contraste ao espe-

cular e imaginar as possibilidades infinitas de uma arquitectura sem acção da gravi-
dade, experimentá-las em desenho é percorrer sobre o suspenso vazio aquilo que fica 
inscrito na ilusão de espaços que se estremam, dilatam o tempo, corrompem a escala 
e a medida do que se ergue, do que se pensa ser arquitectura. Porque arquitectura é 
construção, precisa do homem como ser corpórea com peso e medida, um modulor.

A experimentação centrada no espectador (autor) reconhece entre as repre-
sentações no objecto (desenho) o artifício deliberado pela ausência gravitica definida 
pela Lei da Gravitação Universal de Newton: F = G.M.m/d2. Essa é a vantagem da 
bidimensionalidade do suporte e das suas possibilidades, afectar as convenções da 
representação visual da arquitectura e da sua tectónica.

Imaginar essas possibilidades infinitas e experimentá-las em desenho é percor-
rer o suspenso vazio, aquilo que fica inscrito na memória, dos espaços que se extre-
mam, dilatam o tempo, corrompem a escala e a medida do que se ergue, do que se 
pensa ser arquitectura, porque arquitectura é construção. Precisa do homem como 
ser corpóreo com peso e medida, um modulor.

Estamos no limiar da margem. Perdemos a escala, porque esta identifica a 
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relação entre o espaço e as coisas, mas também pela circunstância desta informar o 
contexto das coisas terrenas onde se formam as ideias, onde se traçam as coisas tác-
teis do habitar. A escala permite modular, atribuir medida às relações do corpo no es-
paço. A sua inexistência deixa em suspenso o que se imagina como medida. Permite 
vaguear no éter, na leveza das coisas indefinidas, no incontornável desígnio da ima-
ginação. A sua ausência admite especular sobre o vazio insuspeito e imaterial. O de-
senho vagueia apenas na permanência do capricho, pelo menos enquanto desenho.

As imagens sobrepõem-se em contraste ao fundo negro, centralizam com-
posições, consagram o artifício ao produzir espaços onde a luz constrói um tempo 
atemporal, infinito e vago. Um despropósito, quando paralelamente desenhamos um 
edifício nos antípodas do capricho, obrigados à destreza projectual, pragmática e sis-
tematizada da sua construção numa lógica vitrubiana72. Mas existe sempre o interva-
lo “[ ]” entre as coisas, pois elas são o que separa ou une no desenho “a mão— o po-
der do indivíduo” (Vieira, 1995, p. 43). Estes desenhos adquirem o poder de dominar 
o momento da pulsão do arquitecto, a vontade de romper com o instituído, com as 

72 Extracto da memória descritiva do Centro de Negócios de Oliveira de Azeméis, construído entre 2017-2018. “O 
resultado materializa-se na presença de um edifício que levita sobre um grande vazio que estabelece a relação do 
arruamento e o parque verde. A imagem, próxima de um artefacto imaterial, é obtida pela sobreposição e con-
traste entre planos de grande permeabilidade visual e luminosa com superfícies opacas e porosas. Os sistemas 
que conformam as perfurações das fachadas, associadas à sequência de planos de vidro, conferem complexidade 
às vistas, bem como diferentes perspectivas, que sobrepõem os valores naturais e construídos do lugar à vivência 
do novo edifício”.

Figuras 52 e 53  – [Un]fold Landascapes, Série II – Gravidade zero, tinta da china (aparo e pincel) sobre papel, 41 x 57 cm.
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regras legisladas e consigo próprio. Uma redenção do espírito porque é preciso criar, 
inventar de novo, trazer algo novo como afirmava Nuno Teotónio Pereira73 (2012).

A manualidade activa e contínua permite aceder intuitivamente às coisas 
imaginadas ou não. Essa predisposição preenche as angústias e anseios de uma luta 
desigual — porque nem sempre conseguimos transpor no papel o que conceptuali-
zamos — dominada por dogmas (fantasmas dos tempos de escola) que se repetem 
em modelos tipificantes.

A procura do singular, do inédito, da realidade imaginada e impactante não é 
apenas a possibilidade, mas a condição indispensável de a tornar presente, num lugar 
onde possa existir como processo criativo. 

Ao existirem em arquitecturas de papel, delineadas sob a disciplina do dese-
nho, um estado de liberdade e de presença, contapondo-se aos princípios: Firmitas, 
Utilitas, Venustas. Transferem, integrando a condição do autor de participar na própria 
obra e de decidir sobre a sua execução. Este é um estado pouco comum no exercício 
do projecto e do próprio arquitecto pelas interferências cruzadas e externas, onde 
se obedecem primordialmente as condições: de solidez, de utilidade e de beleza.

. 

3.2.4 Série III – As cidades inacabadas

As cidades inacabadas agregam-se em iconografias e apropriações do ima-
ginário utópico. São o laboratório da arquitectura experimental ou visionária. São 
experiências influenciadas nos projectos de Lebbeus Woods, mas ao mesmo tempo 
distanciam-se da sua ideologia projectual, pois ainda não existe a segurança para as 
tomar como exemplo ou referência. Distanciam-se de uma realidade que o autor 
não viveu para incorporar: serão quando muito esboços que transportam o incomum 
distópico em lugar-comum.

A referência, não sendo uma colagem directa, é sucedânea e lateral de con-
tornos mais próximos ao que provem da vivência do autor com os condicionalismos 
que implicam o limite dos seus conhecimentos e das capacidades, para expressar um 
desenho em ambiente hostil e da própria arquitectura.

A palavra “cidade” surge como a expressão mais conveniente à percepção do 
autor devido ao que significa, à sua dinâmica, à estrutura que constrói a sua história 
e memórias. Todas essas projecções que fazemos dela vinculam-se à realidade, ao 
habitar, ao viver. 

Neste ponto e porque queremos manter os pressupostos de espaços imagina-
dos evocamos o distanciamento necessário para que a experiência se focasse apenas 
no espaço da possibilidade, no espaço de uma prática, do poder fazer sem questões 
de limite ou condições prévias — um estado de liberdade.

73 Entrevista de Manuel Graça Dias a Nuno Teotónio Pereira in JA, 245, p. 9.
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Os desenhos são per si inacabados, tal como as cidades, pois só assim poderão 
manter a sua continuidade — até o papel ficar negro. Querem estar mais próximos 
de uma realidade construível ou iminente, sem abdicar do seu estado de resistência 
desenhada. São distopias sem um território que as defina ou as suporte. Não pro-
curam um futurismo moderno messiânico, mas antes um estado contemplativo ao 
aceitar um jogo de contrários, de convenientes negações, num espaço duplo de exis-
tências. Um instante que flui para encontrar a próxima ocorrência metamorfoseada.

Inacabados porque têm essa propriedade de se tornarem parte de uma ate-
lofobia, de ser condição imanada do imponderável dos desenhos feitos à margem. 
Ampliar essa periferia é aumentar o medo de um fim inevitável, porque as coisas 
terrenas sofrem dessa maleita. E os desenhos? Esses poderão ser eternos, até que o 
tempo os apague ou se destruam em fogos inquisitórios. 

Podemos descansar e deixá-los inacabados, submergidos entre o papel e a gra-
fite, no espaço estrito para que sejam apenas visíveis a olho nu, a macroscopia na 
precisa justaposição. As possibilidades criam arquitecturas através de contradições 
funcionais: dinâmico/estático, quente/frio, luz/sombra, performance/expectativa, 
tacto/visão, cheio/vazio, som/silêncio.

Figuras 54  – [Un]fold Landascapes, Série III – As cidades inacabadas, grafite aguarelável sobre papel, 24 x 32 cm.
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3.2.5 Série IV – Paisagens desdobradas
 
Paisagens desdobradas são pregas. Convexidades e concavidades de uma mor-

fologia atenta que se dispõe para dobrar, seccionar espaços que deslizam, que se 
movem como fotogramas. São sombras comprimidas entre limites obscurecidos pela 
visão míope do autor, como Franz Kafka nos descreve: “Prometheus instigado pela 
dor dos bicos que o rasgavam, pressionou-se cada vez mais fundo na rocha até se 
tornar uno com ela” (cit. in Raimund, 2011, p. 132).

Extraem-se volumes, planos e paredes, um léxico perceptível na arquitectura. 
Definem superfícies amórficas, estruturas esqueléticas de arquétipos em entropia, 
pois a alquimia do médio provoca o assalto, ligando passagens intrincadas e em co-
lisão. Interferem-se entre si, pois precisam disso para sobreviver na impenetrável 
fortificação ou no fragmento que as admite na interação entre volumes e vazios. 
Fornecem os princípios de organização de periferias complexas e controversas, inver-
tendo na origem o princípio do espaço Cartesiano.

São espaços ilusórios, impenetráveis, porque não os percorremos. Vemos ape-
nas aquilo que perfura, que se transforma em conflito desenhado, sons que se propa-
gam no silêncio que o desenho mostra, rangendo na grafia o deslizar tectónico como 
as placas de um continente perdido.

É perder-se na grafia que antecipa a expressão dos espaços desenhados, como 
raízes da estrutura de uma cidade, como afirma Walter Benjamin: “Não é muito im-
portante se não encontramos o nosso caminho pela cidade. Requer treino para se per-

Figuras 55 e 56  – [Un]fold Landascapes, Série IV – Paisagens desdobradas, grafite (barra) sobre papel, 42 x 60 cm.
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der na cidade da mesma forma que nos perdemos na floresta” (op. cit., 2011, p. 110). 
É essencial deambular para perceber, reconhecer e construir aquilo que se 

dobra simbolicamente na realidade do não construído. Uma nova linguagem que 
inventa várias verdades, uma espécie de transformação simbólica da arquitectura e 
de monumentos que não existem. Estes quatro desenhos da Série IV são impulsos 
de resistência que medeiam e intercedem naquilo que em essência são limites me-
tafóricos concebidos para serem fragmentos de novas margens. Estas impulsionam 
um entorno, uma realidade inabitável, um lugar mitológico sem seres visíveis, nem 

Figuras 57  – [Un]fold Landascapes, Série V – Fragmento, grafite aguarelável sobre papel, 50 x 70 cm
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odisseias perpétuas, apenas o encontro com o imaginado encriptado e sem dimen-
sões. Imagens de uma tridimensionalidade fracturada pelas sobras de projectos, das 
frustrações que se radicalizam na ambiguidade, das escolhas que separam dois mo-
mentos: o desenho como construção (da acção do projecto) e o desenho como des-
construção (da margem do projecto). 

“Deste modo, o desenho da forma é a busca da sua unidade significante, a 
vontade de construir um projecto” (Carneiro, 1995, p. 49). Ou não, porque construir 
em desenho é a liberdade inquestionável dos espaços ainda sem significação.

3.2.6 Série V – Fragmento

O aspecto mais intrincado da abordagem da série V foi o facto de os desenhos 
serem tanto uma forma de construção entrópica quanto de incorporação de densida-
des expressas na grafite. Optou-se de acordo com uma estratégia fixa, forjada sobre os 
desperdícios de uma maquete e dos seus restos esquecidos, um merz74. Onde o espec-
tador (autor) surge imerso no tempo e no espaço, em visões paralelas à imagética ar-
quitectónica numa aproximação aos contributos de Kurt Schwitters e de El Lissitzky.

Estas contribuições forneceram uma base considerável de informações sobre 
a forma método e conteúdos que se expandiram, expressando o conjunto das espe-
cifidades representadas bem como a natureza de uma certa opacidade dos desenhos 
construídos entre positivo e negativo. Desenhos construídos sem um ponto fixo ou 
referente óbvio a partir do qual, a interpretação surgisse a partir de uma postura 
mais formalista e de abordagem geral.

Exigía-se assim, uma interacção perfeita e inclusiva dos efeitos do estado dos 

74 Palavra inventada e sem significado, exclusiva de Kurt Schwitters por conter os traços do método e do conteúdo 
da abordagem sobre a montagem, uma forma de assemblagem, mas também a relevância do tema subjacente à 
construção.

Figuras 58, 59 e 60  – Fragmentos de cartão prensado usado.
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fragmentos especulando sobre espaços desconexados (figuras 59, 60 e 61). O material 
(cartão) a partir do qual surgiram os eventos e as circunstâncias das disposições espa-
ciais, apresentam as possibilidades de ajustar e reajustar uma idéia inicial em prol da 
eficácia no trabalho.

Trabalhamos com a grafite e com o acidental nos fragmentos tornados ar-
tefactos. Transferimos essas disposições ao processo desenhado, uma reciprocidade 
aliada à observação das suas relações intrínsecas e dinâmicas para se implicarem, 
para encontrarem evidências e coerências de uma paisagem geometrizada, uma ac-
ção não determinada apenas na aleatoriedade da acção, mas pela dinâmica visual 
produzida nos fragmentos e nos desenhos.

3.2.7 Série VI – “The One Drawing Challenge” (O Desafio de Um Desenho)

O desafio de um desenho que construísse a síntese e que respondesse às cir-
cunstâncias da envolvência afectiva entre ele e o autor é um exercício proposto pelo 
Drawing Center de Nova York, numa exaltação exploratória da matéria desenhada, 
da prática consciente do movimento desenhado, das formas percebidas pela trans-
formação perceptiva do que constrói e do que determina o real e o virtual.

A prática consciente que constrói o desafio do desenho, Implicaram mutua-
mente nos estímulos das coisas imaginadas, nos registos sequentes, um campo nunca 
estático, pois o médio não permite a fluidez do seu pigmento. Apropria-se da su-
perfície não havendo lugar ao reversível, ao controlável. É um estado de simbiose 
momentânea na busca de obliquidades: do gesto ao corpo e do corpo ao desenho. 
Desenho que questiona o que foi adquirido, para continuar atento ao que se move, 
para se dispor continuadamente às questões dos arquétipos soterrados. Porque é que 
as pedras soterradas da arquitectura exercem tal fascínio? Porque é que esse silêncio 
nos acorda? Talvez porque a ruína sempre nos leva a lugares, ao tempo das coisas, à 
história, aos mitos, ao imaginário de cidades fantásticas perdidas no pó que as cobre. 

Metrópolis, o espaço incomensurável da possibilidade, traz-nos na companhia 
de Fritz Lang e Italo Calvino a jornada, uma espécie de Route 66 sem começo nem 
fim. No desenho, um vislumbre que fundamenta a formulação da matriz, das topo-
grafias fictícias, das ruínas que se erigem, das arquitecturas que se recordam, que se 
expõem em estados de tensão e de convergência nas periferias do não construído. 
Um olhar que perpetua memórias de um futuro envolvido num passado, definem-
se em movimentos tácteis entre vazios, na densidade do opaco que aparece como 
paisagem; antecipa o movimento na margem do que se explora em memória, em 
experiências de espaços habitados e desconhecidos; horizonte vertical, faixas de céu 
enterradas nas sombras onde a gravidade perde o seu domínio; reminiscências de 
um fantástico, levado por slogans de novas modernidades desenhadas em papel, ecos 
d’As cidades invisíveis; a dimensão de uma poética que hesita em tornar visível um 
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cosmos — é o desafio de tocar o nada. O nada não existe, pois, a matéria é escura 
(black matter), advém inseparável, expandida pela sua frágil cosmologia, negando uma 
dimensão Euclidiana. Assim, manipulamos o lápis e a grafite como companheiros de 
viagem em direção a Ítaca, tal como Ulisses, mas procurando a Coluna de Brancusi.

 
 

Figura 61 – [Un]fold Landascapes, Série VI – “The One Drawing Challenge”, grafite aguarelável sobre papel, 50 x 70 cm.
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Figura 62 – Exposição [Un] fold Landscapes, 24 de Março de 2019
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3.3 Traços da invenção

3.3.1 Uma exposição à margem

Uma Exposição à margem com o título [Un]fold Landscapes foi o desafio lan-
çado pela Ordem dos Arquitectos da Secção Regional Norte ao autor. O evento 
realizado entre 28 de Março e 24 de Abril de 2019. Seria o seu primeiro confronto 
com um público que de certa forma lhe era próximo, numa casa conhecida, num 
ambiente favorável para os desenhos expostos. 

A exposição foi também importante pela sua relação directa com este trabalho 
e com o projecto artístico que se desenvolveu transversalmente à investigação. Uma 
visão panorâmica, sintetizada apenas nos registos elaborados nos últimos cinco anos. 
Momento propício, pelo privilégio de se constituir num teste à investigação, de se 
colocarem à prova, de se tornarem visíveis perante um público. O desafio de os fazer 
sair dos seus lugares sem luz, para invadirem o espaço que os recebia com reticências.

Expô-los não foi tarefa fácil nem consensual, mas decisiva. Habituados ao 
recolhimento do espaço do desenhador (autor), protegidos no seu esconderijo, tive-
ram que criar um habitat, um lugar para serem escrutinados por quem os visitou  
— contemplar, distanciar, aproximar e tocar, pois às vezes as mãos têm olhos — foi 
fundamental para a sua própria descodificação, reflectindo as viagens e as suas pró-
prias existências. 

Uma viagem de reconhecimento a lugares improváveis do capricho do arqui-
tecto, aos seus imaginários experimentais, na incerteza de se afirmarem como “arte” 
de obra inacabada. Desenhos suspensos apenas por um vulgar material adesivo, sem 
molduras, sem protecção que levasse a entendê-los como um processo e um itinerá-
rio: foi mostrar a alma. 

Manter a sua génese fragmentária apenas em vestígios, marcas do trabalho 
de um “arqueólogo” que escava nos desenhos, os indícios de algumas descobertas 
nas manipulações retiradas à grafite, ao reescrever a história, projectando narrativas 
para que existissem novos eventos, ligados a temáticas comodamente reconhecíveis 
sem serem retrospectivas. 

Uma das permanências mais salientes de toda a mostra implicava o deambu-
lar entre as várias séries, encontrando na interacção desenhada o autor, o mundo, os 
médios, a figuração, os tempos diferentes de um trabalho unificado por lógicas her-
dadas da arquitectura. Mimesis expressivas ou fracturantes, sempre na relação com a 
imagética arquitectural, foram a advertência e o pasmo de alguns menos disponíveis 
para lidar com o lirismo exposto. O espaço crítico desejável ajuda a acrescentar ao 
que ainda está por descobrir num público heterogéneo, desde a pessoa mais distante 
destas experiências figurativas, até ao profundo conhecedor dos códigos instalados 
do métier — ignoramos os comentários menos críticos e bajuladores, pois estavam 
subjugados à proximidade com o autor.
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O Prof. Arq. Nuno Grande na visita que fez à exposição comentou: “Acho 
que há ali espacialidade, há espaços, esses espaços ainda são de alguma maneira o 
arquitecto a desenhar, mas depois naturalmente que como não representam nada de 
real ou pelo menos tangível à primeira vista, dá a sensação de que aqueles desenhos 
desprenderam-se totalmente da arquitectura”75.

A referência ao desprendimento da arquitectura sempre foi o propósito destes 
desenhos. É uma constatação, que ao estarem na mira desse deslocamento, era pisar 
o risco de descobrir o propósito tangível da sua natureza. 

Distanciar-se seria o objectivo maior para a autonomia em atingir o espaço 
margem, no entanto expormos esse lado estranho, sobre a transformação da matéria 
bruta de grafite em matéria artística, pressupõe uma acção: “A figuração, começa nos 
nascimentos independentes e grandíssimos da ideia e do motivo e se completa quan-
do, já nascidos, não se distinguem um do outro” (Berger, 2018, p. 187). A afirmação 
de John Berger ajuda a explicar o carácter do motivo do desenho e da sua figuração, 
aos lugares desligados e em bruto, mantendo-se expectantes, próximos da arquitectu-
ra, por aquilo que reflectem em espacialidade, em irreal, transferindo-se depois para 
os não lugares. Foi também deixar o espaço de apropriação de quem observa a obra, 
de precisar do observador, senão será apenas um resquício desenhado em papel.

A possibilidade dada ao autor de olhar os desenhos como um todo, colocou
-o perante uma nova perspectiva global da obra, uma experiência de um processo 
ainda por concluir, mas presente, pelo menos no que ainda desejamos acrescentar. 
A obra nunca estará concluída, pois essas são as premissas, as lacunas e as desconti-
nuidades, que lhe permitem manter em suspenso o complemento indispensável da 
obra tornada suspeita. A falta de alguns desenhos, porque o espaço não comportava 
todos, revelou-se importante ao olhar distante, lateral e oblíquo, para nos distanciar-
mos, encontrarmos um lado onde se acrescenta talvez a arquitectura e o desenho. A 
criação deve encontrar a sua razão de ser em algo, em ser inefável como a linha ao 
acontecer na folha. Deixa o princípio e o fim, o limite e o espaço de fora aprisionados 
entre o limite da margem.

A exposição permitiu antever a relação de proximidade entre o arquitecto e o 
artista, numa clara demostração das suas diferenças e das suas ambiguidades, apesar 
de ser o mesmo. Esta aparente duplicidade persegue as fragilidades interpostas pelo 
conjunto das séries apresentadas, dispostas sempre com o receio de que a imprecisão 
desenhada ultrapassasse a dimensão da distância à suficiência construtiva de uma 
auto-crítica credível. 

Após a exposição, e sobre alguns dos desenhos Eduardo Souto Moura adverte: 
“O problema é que desenhas bem, pode ser perigoso porque tem um certo virtuo-
sismo, há uma certa amabilidade, quer dizer sai-te (…) mas se calhar, eles é que te 
conhecem bem”. Nada poderia ter sido mais avassalador. O problema não estava 

75  Conversa/diálogo com Nuno Grande, referido no Capítulo II deste trabalho.
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nos desenhos, mas no autor, um sujeito que se alia ao perigo do virtuosismo e da 
amabilidade, recordando os “impasses” de que falava sobre os “anjos” como forma 
de alienação, desenhando.

O teste foi assim um primeiro passo para a compreensão do território onde 
nos movíamos. A procura de respostas às questões formuladas por este trabalho foi 
uma tarefa árdua. Reuniram-se as possíveis explicações às hipóteses formuladas nas 
conclusões em aberto e que consideramos necessárias à sua sobrevivência. 

Reunimos num caderno os comentários dos mais corajosos e intrépidos via-
jantes, os momentos escritos em que tudo parece estar alinhado num conforto pre-
visível, a calmaria antes da tempestade. Essa virá, e quando voltar de novo do seu 
silêncio e se encontrar com outros visitantes, o perigo estará na amabilidade menos 
generosa, mas mais assertiva.

3.3.2 Prática laboratorial

Neste ponto procuramos esclarecer alguns dos fundamentos, quanto aos pro-
cessos e técnicas desenvolvidos na elaboração do projecto artístico, explicado parcial-
mente no Capítulo II na conversa com Nuno Grande.

Podemos explicar o processo apresentando dois exemplos evolutivos da Série 
I  – A ruína como artefacto e da Série III – As cidades inacabadas. Estabele-
ce-se nestas sequências as fases de execução, o reconhecimento crescente do desenho 
de aproximação à arquitectura, a caracterização de paisagens ou cidades ficcionadas 
manipuladas e desdobradas. Procura-se na fundamentação evocativa e operativa a 
didáctica experimental. 

Esta didáctica obedece sobretudo à construção gráfica produzida nos suportes 
de um desenho por sugestão. A dependência desta adquire através de critérios de sec-
cionamento alternância e desvio, o que se estende e recebe. A acção de dependência 
transporta ao desenho a emoção e as expressividades, isto é, descreve através das di-
ferentes densidades da grafite a evolução das composições representadas: uma tarefa 
preliminar sobre o tema da “dobra”, uma estratégia radicante em forma de paisagem.

Figura 63 – Processo sequencial da série I – A ruína como artefacto.
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Ao explorarem-se estas paisagens em transição, emprega-se sobre o papel as 
variáveis logísticas susceptíveis de valorizar a experiência através da grafite, colocan-
do-a visualmente num estado precário ainda sem fim. Ponderar, significa combiná
-las e obscurecê-las, remover fragmentos, redireccionar ideias entre as suas confini-
dades de aparência isomórfica. 

Esta lógica que constrói o processo (figura 64) está directamente associada ao 
posicionamento do corpo do autor no espaço do desenho, pelo qual a periferia, a 
definição do campo visual, recentra o posicionamento da composição, as variáveis 
da representação dentro do processo de construção do desenho.

Consideramos desta forma a hipótese de ser dada à valorização do primeiro pla-
no face ao deslocamento do ponto central do campo visual, a causa e efeito de uma estra-
tégia metodológica que acrescenta e retira, um ciclo de acções entre centro e margem.

Paralelamente, a performatividade dos desenhos produzidos em dez suportes 
autónomos (caso da Série I) afectam-se simultaneamente e condicionam-se por contá-
gio uns aos outros. As variações ponderam na relação de frontalidade ou obliquidade do 
autor o deslocamento face ao plano do desenho, a execução versus relação do fruidor.

As acções performativas (figura 65) desenvolvidas no processo de experimen-
tação resultaram numa contínua e mútua exploração entre a representação gráfica e 
a presença da linha e da mancha na sua relação com a paisagem/modelo/desenho e 
a acção perceptiva produzida no modo de evocação pelo contraste, anexando-se ao 
seu plano de fundo, definindo a ideia de paisagem saturada e intrincada.

Adoptamos na construção dos desenhos as dimensões permitidas pelos supor-
tes standard (A3 e A2), introduzindo-se excepcionalmente o suporte tela, procuran-
do-se outro tipo de relação compositiva. 

Os instrumentos e os elementos plásticos variam consoante a técnica: grafite 

Figura 64 – Processo sequencial da série III – As cidades inacabadas.



  Traços da invenção  |  143

em barra, grafite aguarelável, tinta da china, aguarela e tinta acrílica, lápis, pincéis, 
grafos, aerógrafo, aparos de bamboo e metálicos. Nas representações mais imediatas 
sobretudo na Série I utilizamos a técnica de frottage e de stencil, sobrepondo depois 
linhas e manchas; na Série II, a acção directa com pincel e tinta da china sobre papel; 
na Série III, a manipulação através de pincel, caneta de grafos e grafite aguarelável 
sobre papel; nas Séries IV, V e VI reproduzimos as técnicas anteriores. Paralelamente 
aos desenhos em papel foram também objecto experimental o suporte tela, que per-
mitiu encontrar outras diversidades expressivas. As dimensões 80 x 80 cm, 100 x 100 
cm e 100 x 120 cm ampliaram as dificuldades das experiências anteriores em papel, 
mas no entanto permitiram descobrir quais as melhores opções para determinada 
representação imagética e sobretudo como se poderia intersectar com as experiên-
cias anteriores. 

Tomamos como referencia na analise da prática de atelier a elaboração segun-
do um quadro de referencias das “Funções do Desenho” de forma a relacionar na 
experiencia do desenho os aspectos físicos, emocionais ou imaginativos da “Função 
experiencial do desenho” (Riley, 2012, p. 158-159), um conjunto de critérios pelos 
quais podemos aferir comparativamente a relação das séries desenhadas dentro de 
cada função através de um gráfico de incidência e grau de influencia (+) e (-).que se 
obtiveram dentro da função. 

Estes quadros apresentam uma leitura geral, comparada e aberta da matriz de 
escolhas operativas e foram elaboradas à posteriori, isto é, os gráficos estabelecem a 
percepção do autor perante o visionamento de todas as séries. A analise interpretati-
va apresenta deste modo, o posicionamento dos desenhos (objectos) e do observador 
(autor) em situar as experiências desenhadas em quadros comparativos que clarifi-
quem as suas imagéticas.
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4.1 Conclusões

As questões enunciadas na introdução, que procuramos esclarecer e encontrar 
ao longo deste trabalho de investigação são aquilo que se apresenta como a circuns-
tância disciplinar do desenho, que advêm pela observação do trabalho do arquitecto 
enquanto prática projectual e da sua própria prática enquanto autor.

 Os exemplos procurados, por estarem mais próximos, foram constituindo a 
acção de descobrir um estrato de projectos e de desenhos, um catálogo entre a ima-
ginação e a memória. Reflectidos no Capítulo I, não se apresentam neutros, mas 
antes um ponto intermédio entre as referências do autor do que são as derivações 
projectuais: experimentalismos, visões, invenções ou utopias. São de alguma forma 
a interpretação da evolução das tentativas de atravessamento no campo disciplinar 
da arquitectura.

Apresentam-se na evidência de um estado de coisas, motivadas pela visão cla-
ra da relação do que existe entre análise e criatividade. Uma observação anotada do 
que se viu e viveu, não menos lateral ou mesmo insignificante. Uma existência que 
se descobre num momento de sorte ou na descoberta de uma leitura menos óbvia, 
sendo assertiva. 

Investigamos na medida certa, confiando nos intentos desenhados por outros 
e pelo autor, uma navegação à vista controlada pelo limite da margem, recortada na 
sua forma difusa, imperceptível porque nublosa, mas ao mesmo tempo na leitura 
específica e enquadrada sobre as condicionantes de um desenho ainda sem estrutura, 
ou completamente estruturado e necessário, para se determinar como resposta, ou 
ainda como possibilidade de validação.

As hipóteses analisadas por este trabalho são por uma razão de confirmação 
um estudo em aberto, não sendo contudo distantes do que se imagina como possibi-
lidades evidentes. No entanto, o desenho marginal é uma representação que acon-
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tece na oscilação, como podemos observar em Álvaro Siza ou Alvar Aalto. Os dois 
exemplos citados são uma pequena amostra, mas contêm o potencial do argumento 
necessário para podermos colocar a questão, sobretudo pelo artifício de inventar algo 
novo, emergente, original, tal como o fazemos quando expectamos um novo projecto 
e que erradamente vemos como novidade.

 O desenho marginal do arquitecto, articulado no Capítulo I, introduz o con-
texto identificado como resistência. O compromisso (as saídas possíveis) no exercício 
do desenho por aproximações, identificando essa exploração precedida por uma fase 
preliminar, em que o autor se auto-disciplina sobre o espaço de encontro. Vagueia 
por ajuste no espaço margem, um mapa transportado pela experiência e por uma 
geografia interior de actuação. Apresenta de forma implícita e necessária os parado-
xos na relativa posição com essa experiência entre as impossibilidades e os confrontos.

Contudo, ao confiar apenas na simples proposição dos desenhos “soterrados” 
— um lugar à margem — o processo operativo do projecto e a sua deriva, traduzi-
dos em desenhos de arquitecturas experimentais, são ainda assim a posição que se 
deseja sobre esses desenhos exploratórios, entre o que propõe como alternativa e as 
tangibilidades dos seus limites.

Para além disso procuramos uma associação argumentativa, ligando marginal 
e experimental de forma a induzirmos uma imagética ligada às arquitecturas visio-
nárias. A conveniência desta tomada de posição foi a de poder introduzir paralela-
mente à questão marginal o produto desenvolvido pelo projecto artístico. 

Neste sentido a análise foi possível conduzida no propósito de integrar à parte 
menos divulgada dessas representações na margem, o olhar desnudado, a macrosco-
pia do que os desenhos ofereciam, encontrando e encontrando-se entre eles a confir-
mação apoiada do que claramente existe, mas que o instante oculta.

Porque os desenhos variam, metamorfoseiam-se e tomam derivas na directa 
possibilidade que o(s) autor(es) confere(m) ao assombro, o problema de se entregar à 
forma, à matéria da fantasia, é um trabalho que na cozinha se chama “redução”, isto 
é, concentrar leva à essência da coisa desenhada, à consciência efectiva do que im-
porta, do que já não se pode diminuir mais, porque atingiu o limite da coisa para ser 
aquilo que vai cobrir o desenho e que reproduz a clarividência do arquitecto, tornan-
do-se parte dele, de uma nova essência diluindo-se, misturando-se, mantendo ainda 
assim a existência indelével, a necessidade de ser presente, muito embora o posiciona-
mento ecléctico dos exemplos apresentados, referidos na introdução sobre a visão au-
to-etnográfica, onde a apropriação de argumentos de origem diversa explora a vanta-
gem de não nos circunscrevermos a posições incontroladas que poderiam ultrapassar 
uma visão provisória dos desenhos produzidos bem como das referências expostas.

As confirmações desejáveis desta tese serão, não tanto como o delineado for-
mato científico, onde a hipótese levada à experiência laboratorial produz conclusões 
objectivas num outorgar do prestígio do experimento, mas antes um laboratório in-



  Conclusões   |   151

terminável de experiências delineadas por uma pesquisa conduzida pela prática76 
(nem sempre conclusivas) das variáveis incontornáveis do poder da mão e dos au-
tores, na(s) experiência(s) que acompanham os territórios movediços do desenho, ao 
procurarem-se as preocupações de não ser apenas um utensílio, mas um instrumen-
to, para encontrar um lugar útil na medida do inútil para que ocorra a decisiva 
possibilidade da acção.

A repetição sem nunca repetir dos antigos gestos e dos novos, o desenho renas-
cimento, o locus amplo a que nos referíamos como laboratório, o cenário partilhado 
pelo artesão e pelo cientista, pelo artista e o arquitecto, os portadores do conheci-
mento ancestral, o que se repetiu para poder voltar a criar, transformar,  dessacrali-
zar a figuração tomando-a como consequência, a sua origem, porque tem origem e 
essa atravessa os tempos. 

Lascaux ou Altamira são para repetir embora irrepetíveis. Transformáveis tal-
vez, na medida certa da invenção. Neste ponto entendemos que as revelações do Ca-
pítulo II correspondem-se na  importância dos depoimentos dos autores escolhidos, 
bem como na construção do pensamento entre os autores e o autor, reflectindo sobre 
as hipóteses formuladas, o lugar dos compromissos e mestiçagem da margem, não 
somente pelo seu reflexo periférico, mas pelas construções quase impossíveis.

Encontrar nos diálogos um entorno que os circunscrevesse dentro de um espa-
ço metodológico processual que se legitimasse na própria prática arquitectónica e da 
necessária reflexão é o que se pretende com esta tese.

Descobrir na permanência à margem a transformação da realidade de um 
desenho idóneo, de um desafio maior na obtenção de uma resposta que englobasse 
um carácter conclusivo, diríamos que é uma porta difícil de se fechar. Isto é, de ob-
termos a resposta à hipotética questão sobre o desenho marginal do arquitecto. Uma 
resposta englobada pela presença do pensamento crítico, considerando o desenho 
uma artificialidade conveniente e convincente ao constituírem-se numa realidade 
diversificada, que simultaneamente permite ver e comunicar. Afirmamos esta possi-
bilidade no Capítulo III, tendo como suporte o projecto artístico desenvolvido com-
plementarmente a este trabalho.

Cruzar a relação entre desenhos, testemunhos e experiências remete para um 
conhecimento e uma prática com a minha experiência como arquitecto, como “ar-
tista” e docente de desenho. Estas relações incontornáveis, difíceis nas suas confluên-
cias, estiveram na evidência das questões abordadas, no influxo directo, no modo 
como alguns assuntos foram abordados. O conteúdo da tese tem sido continuamente 
desenvolvido e actualizado, sobretudo na relação entre a docência e o desenho, entre 
o desenho e a arquitectura, procurando construir no acontecimento experimental do 
desenho, o sentido para um conhecimento partilhável — situar no desenho o desíg-
nio acção — que se joga entre a utilidade do inútil.

76 Sobre este assunto ver “Inquiry through practice: developing appropriate research strategies” (Gray, 1996, p. 1-26).
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ANEXO II

Como já foi referido no Capítulo II, a entrevista feita a 8 de janeiro de 2019 ao Ar-
quitecto Álvaro Siza não foi gravada em áudio. Falha que apenas pode ser colmatada com 
algumas das notas escritas no decorrer da conversa. Ainda assim foi possível elencar as ques-
tões da investigação, mesmo com a impossibilidade da sua transcrição, facto que se lamenta 
sobretudo pela perda documental do momento.

Procedeu-se à gravação em áudio de todas as outras entrevistas que transcrevemos 
neste anexo, excepto a entrevista com o Prof. Arq. Nuno Grande por ter sido feita num âm-
bito diferente das outras, em que o tema foi a exposição patente a 28 de Março de 2019, na 
sede da Ordem dos Arquitectos Secção Regional Norte (OASRN).
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Entrevista a Eduardo Souto Moura em 28 de Junho de 2019

TC:  Tu lês mais ou menos as questões, eu apoiei as questões neste texto do Siza. 

ESM:  “As pedras soterradas”? 

TC:  Sim. 

ESM:  Mas é que eu não conheço o texto. 

TC:   Está em baixo, diz: as cidades antigas… o Siza é genial… o texto quase que dá para 
tudo, mas eu encontro aqui muito do que é esse lado menos operativo, um lado mais 
inconsciente… 

ESM:  Isto são questões separadas ou é uma questão… 

TC:   Isso pode ser uma questão encadeada… encadeadas ou separadas, se achares que faz 
algum sentido, o que me interessa na nossa conversa é perceber, aliás eu trouxe o teu 
livro sobre a mesa, só os esquissos de projecto para tentar descobrir algum desse teu 
lado marginal, mas eles são todos operativos, são todos direcionados. 

ESM:   Pois são. Eu não uso muito. Eu tenho outro tipo de actividades alternativas. Portanto 
tudo o que se aproxima da arquitectura, da disciplina não me interessa, como divaga-
ção, porque eu quero entrar noutros campos para esquecer…

TC:   Precisas desses momentos?

ESM:   Manobra de escape, que não é o desenho, que o desenho leva-me à arquitectura. 

TC:   Ok, o desenho leva-te à arquitectura. 

ESM:   É raro ter desenhos que não sejam para resolver problemas da arquitectura. Quase 
não faço, já fiz quando era mais novo, paisagens, viagens a Roma com o Siza. 

TC:   O desenho de viagem continua a ser importante? 

ESM:   Não. 

TC:   Não existe, não tens essa vontade de sentar numa esplanada a desenhar?

ESM:  Não consigo, não sei se é da idade, uso o telemóvel e consigo fixá-lo, porque, não 
preciso de registar o desenho. Ou então lembro-me que vou ter de comprar este livro 
que sei que tem esta imagem que estou a ver agora e sei que tem um texto. Eu se ca-
lhar preciso neste momento mais, não de imagens figurativas, mas de explicação das 
imagens que eu estou a ver. Portanto, tudo que, actividades paralelas ao desenho da 
arquitectura, se calhar é a literatura que me interessa. 

TC:  Como elemento de descoberta, não diria de equilíbrio, como elemento que te suporta 
depois toda uma referência?

ESM:  Para aumentar a lucidez para chegar ao desenho da arquitectura. 

TC:  Para todos os efeitos, e o outro lado do desenho desinteressado?

ESM:  Eu nunca pensei nisto, mas agora que me estás a lembrar, estou a fazer uma espécie 
de uma reflexão, que eu podia ter cadernos, que já tive muitos de cenas domésticas, de 
instalações e coisas, mas neste momento os desenhos são… desenho cada vez menos, 
é verdade, este caderno tem desenhos, e está quase tudo escrito. 

TC:  Mas têm desenhos. 
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ESM:  Têm, em dez páginas tem desenhos. Cada vez penso mais e consigo ou não consigo, 
estar num comboio em pensar como vai ser esta casa e depois quando mais ou menos 
a vejo registo-a, e antigamente era mais, desenhava muito com alternativas várias, 
chegava a fazer 5 propostas: 1, 2, 3, 4, 5. 

TC:  Sim, eu já vi que fazes uma espécie de grelha esquemática.

ESM:  Agora não faço isso, ou por vergonha ou… 

TC:  Vergonha não acredito! 

ESM:  Mas penso para mim, escuso de passá-la. 

TC:  Tu acreditas que essa lucidez que se atinge em determinada altura permite deixar o 
desenho? 

ESM:  Eu não sei se estou lúcido ou se estou até a ser mais xexé. 

TC:  Eu acho que o que tu dizes tem a ver com uma lucidez, que é quando tens um proble-
ma para resolver ou um objecto para pensar, estás muito próximo daquilo que o Frank 
Lloyd fazia, não desenhava, tudo estava perfeitamente definido. 

ESM:  Aliás devo dizer que ele desenhou a casa da cascata em 6 horas ou cinco, porque dis-
seram hoje vem cá o cliente e evidente que ele desenhou aquilo em 3 ou 4 horas e é 
evidente que andou meses a pensar naquilo, que ninguém desenha aquilo em 3 horas. 
Eu não estou a comparar-me com o Frank Loyd Wrigth de maneira nenhuma, o que 
eu noto não tem mal nenhum que é o numero de cadernos que eu tenho e mesmo 
os desenhos são mais esquemáticos, são mais contas para saber se chega, se estou a 
respeitar o programa… 

TC:  Sentes que essa vontade de desenhar que te leva quase fisicamente para o espaço da ar-
quitectura, não te deixa sempre uma espécie de piscar de olho, e se eu experimentasse…

ESM: Cada vez faço mais esquemas e menos desenhos, mais diagramas mentais, registo 
diagramas, isto é, se hei-de por a cozinha para trás ou para a frente, penso, e depois 
faço uma espécie de um organigrama… Se é bom ou mau, fazer com riscos, é fazer 
um registo daquilo que acontece com toda a honestidade possível. E aquela coisa que 
eu acho que tinha, de partir para várias investigações plurais, acontece muito mental-
mente e só no fim é que ela passa ao papel e eu decido. 

TC:  Passou já uma fase de superarem totalmente, já não há oscilação, ou a oscilação que 
houver é uma oscilação controlada. 

ESM:  Há muita e há registo, eu antigamente para chegar ao registo desenhava muito, agora 
penso muito ou penso mais, não sei se estou a ficar marginal que pode ser o útil con-
ceptual, mas se estiver é uma tristeza. 

TC:  Há um espaço nesse desenho marginal que pode ser útil, que é fugir. 

ESM:  Penso nas várias hipóteses, registo-as e digo esta não, esta nem pensar, esta é um dis-
parate, esta é caríssima, isto não se quê, e depois vou reduzindo o espectro até que fica 
uma ou duas. Geralmente desenvolvo duas casas, por outro lado, não vou desenvolver 
dois hospitais, mas quando se trata das casas, há mais liberdade de linguagem e depois 
decidir, normalmente fica a primeira. 

TC:  Toda essa capacidade de abandonar o desenho, significa que todo esse percurso desa-
parece? 

ESM:  Eu não abandono o desenho, desculpa, eu, o que abandono é a materialização do 
desenho, o desenho cada vez é mais mental e só depois é que eu preciso de o registar 
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para fazer opções. Porque, antigamente era diferente porque eu fazia a investigação 
através do desenho. 

TC:  Portanto, eu estou, digamos que ainda estou a viver num idealismo. 

ESM:  Não, eu não sei se isto é defeito, desculpa, não sei, ou é preguiça ou é falta de tempo, 
não estou a dizer que é uma qualidade, eu estou a dizer com toda a honestidade, é uma 
constatação, nunca pensei nisso, mas agora já que estamos a falar, estou a confessar. 

TC:  Mas, diz-me uma coisa, sentes que ainda assim o desenho existe? 

ESM:  Cada vez trabalho mais com maquetes, porque vejo mais e cada vez a arquitectura 
tem menos tempo, pelo o meu croqui eu tenho que pensar nele, depois tenho que dar 
ao colaborador, depois ele tem que passar a limpo, depois fazer uma maquete, eu faço 
3 sarrabiscos e digo ao colaborador experimenta isto assim 3x5x7, fica para trás e 
entra-se por ali e faz-me uma maquete, quase que é este o salto e depois se calhar há 
uma recessão…

TC:  Então, esta ideia quase peregrina que eu continuo a transportar comigo às costas, 
quase como a viagem uma odisseia desenhando…

ESM:  Não, eu não deixo de desenhar, eu continuo a desenhar, agora o desenho não é pro-
priamente a grande fonte da investigação, é grande fonte de constatação. 

TC:  Eu sinceramente não esperava este desfecho 

ESM:  Eu também não, estou a dizer isto e a pensar, será mesmo assim? Eu estou a dizer isto 
com uma certa franqueza, o desenho serve para confirmar, é como a análise, a aná-
lise não me interessa fazer análise para depois chegar à síntese, juntar a história, dos 
etruscos e tal, do homem não sei quê. Eu não me interessa nada, eu faço os projectos 
com base, estou 100% de acordo com o texto do Moneo sobre que o projecto é sempre 
gratuito e depois é preciso confirmá-lo para ele deixar de ser gratuito porque senão 
dá barraca… um pintor decide se é vermelho ou verde sem dar satisfação a ninguém, 
mas eu não posso por um bidé no tecto. 

TC:  Poder, podes, o Duchamp fez isso. 

ESM: Eu também fiz. 

TC:  Eu gosto daquela perna da mesa, não é, aquele acto de colocar a perna na mesa, é um 
acto provocativo ou é um acto marginal? 

ESM:  Não, aquilo é um manifesto. Que diz assim: o design português copia o design es-
trangeiro e é um disparate, nós o que devemos fazer é mesas D. João V. Porquê? 
Constatação: Resolvi desenhar uma mesa moderna, contemporânea em aço inox com 
cantoneiras e T´s que não há cá, tem de vir de França, pronto é uma coisa que custa 
um balúrdio, fez-se uma estrutura, foi uma fortuna e depois tem que ser um vidro tem-
perado e depois os pés arranhavam o pavimento e precisava de uns tacos de madeira 
para meter… isto veio a propósito… 

TC:  Veio a propósito, começamos por falar da mesa, o papel do design. 

ESM:  Ah! Eu não desenhei aquilo a priori, à medida que a idade avança eu vou confirmando 
que as coisas são solicitações e resultados de experiencias do dia a dia. portanto essa 
investigação, análise ou recherche como os franceses dizem, cada vez há menos porque 
as coisas acontecem quando tem que acontecer, estou convencido disso. Há uma certa 
retração nessa ansiedade de desenhar. 

TC:  Eu acho que isso advém também de uma compulsão. 
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ESM:  Mas isto também é fundamentalmente porque a disciplina, a arquitectura mudou. A 
arquitectura hoje em dia, os resultados não se compadecem com a investigação do ar-
quitecto, mas por solicitações exteriores, nós temos que ir respondendo e brevemente, 
senão não a conseguimos fazer. Portanto, eu tenho que por a pensar e fazer maquetes 
para rapidamente, não me interessa o croqui da ideia, eu já tenho que ter os volumes, 
as proporções e as regras, porque senão não chego lá. Portanto há duas coisas, uma é 
pensar e fazer a maquete, é quase escultura isto, e a outra é a brevidade, é que hoje a 
disciplina obriga a prazos suicidas. 

TC:  O que tu dizes faz sentido, na minha perspectiva faz sentido noutra coisa que eu sinto 
falta, só para te dar um exemplo do exercício. 

ESM:  Eu não estou a dizer que concordo com isso, eu estou a fazer uma espécie de constata-
ção, neste momento suspeito que isto é assim, nunca pensei nisto, levanta-se de manhã 
deita-se à noite, mas suspeito que isto é mais assim, porque cada vez pego nos cader-
nos, então dá-me aí um desenho teu, começo a ver que não há desenhos. É mais isto. 

TC:  Esses diagramas. Esse desenho foi uma criança que fez? 

ESM:  Não, isto é uma explicação do que é uma casa e uma fábrica… A arquitectura não é 
consequência de um desenho, é um dos factores para se fazer arquitectura e cada vez 
é menos, portanto eu estou a chover no molhado. Comecei a perceber, para um deter-
minado tipo de arquitectura desenhei muito, casas em que a expressão de linguagem 
tinha que ir descobrir… e tal e fazes com um desenhador e tal, actos maravilhosos, a 
jogar bilhar e a beber uns copos. Quando começas a ter trabalhos grandes, a ter 25 ou 
26 pessoas no escritório, a ter 22 dias úteis, a ter uma despesa de 25000 contos, tens 
que ganhar 1000 contos por dia. Vais desenhar o quê, à espera de quê?

TC:  Não eu estou a falar de outra escala… 

ESM:  Eu nunca pensei nisto e estou a gostar de conversa, porque cada vez mais a arqui-
tectura devia depender de um desenho mas não depende, porque há factores extra 
desenho, porque cada vez mais a arquitectura não é a expressão da vontade de um 
arquitecto. 

TC:  Mudou o paradigma. 

ESM:  Completamente, completamente, a não ser sejas um personagem como o Gerhy, ou 
o Siza. Mas eu não queria fazer nenhum juízo de valor, eu estou a fazer uma confir-
mação e se calhar erradamente estou a proceder assim. Mas o que é certo, é o que 
acontece. 

TC:  Portanto, eu vou continuar aqui na minha senda de que o desenho marginal existe, 
embora possa estar mais escondido, menos visível, pode estar na escrita. 

ESM:  Isto? Não sei onde é isto.

TC:  Essa casa onde é que é? Estava a ver se identificava… 

ESM:  Não sei, não, fiz este desenho e depois pus Miami. 

TC:  Tem projecto por trás? 

ESM:  Nada nem sei onde é os quartos, nem tem planta, foi o cliente que pediu uma casa em 
Miami, foi executada no café, fiz esse boneco, todo torto, não tem pilar aqui, a escada 
é que está a segurar isto. 

TC:  Noto aí algumas coisas que tem a ver com a Casa de Tavira. 

ESM:  A de Tavira é copiada da capela que está ao lado e até é público a capela e a casa, não 
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há que ter vergonha. 

TC:  Por isso, as minhas pedras soterradas, as que me levam a fazer esta investigação, ad-
vém também doutra questão, digamos que eu fiz questão de percorrer, essa tal viagem 
a Ítaca, que é produzir uma espécie de espaço lateral, o tal espaço marginal, onde eu 
posso desenhar arquitecturas, que não tem a ver com a arquitectura, isto é, que são 
espaços experimentais, que são testes experimentais. Eu dou-te assim um exemplo que 
me pareceu mais próximo, todo aquele grupo de arquitectos dos finais dos anos 80, 
principio de 90, onde há esta tensão entre um desconstrutivismo com Zaha Hadid, 
e com o Lebbeus, no fundo desmontam muito daquilo que é, para nós tudo aquilo é 
estranho, não tem nada a ver com a nossa raiz, e no fundo eu fui buscar, não aquilo 
que é ideologicamente o percurso que eles fazem como arquitectos, mas aquilo que é 
o espaço de experimentação desse desenho. O que é que se experimenta? Eu trouxe 
o meu caderno proscrito, só para tu veres, este caderno começa por uma viagem 
que não está acabada e depois fala do homem que gostava de cidades, lembrando 
o Manuel Graça Dias, que conta uma série de histórias sobre a cidade este caderno 
proscrito, ainda vai no capítulo 4. 

ESM:  É bonito! 

TC:  Com folhas de papel de algodão. 

ESM:  Ui! Que bonito! 

TC:  É nada. 

ESM:  É bonito, porra, isto é lindo. 

TC:  São as tais minhas viagens do homem que gostava de cidades, que vai percorrendo 
fazendo registos apenas imaginando essas cidades. 

ESM:  É bonito, pá… lindíssimo. 

TC:  Eu trouxe o caderno para tu perceberes o meu contexto, o que é que eu ando a fazer. 

ESM:  Tenho inveja! 

TC:  Não tenhas, não tenhas inveja. 

ESM:  E não tens que construir?  

TC:  Tenho, tenho alguns projectos… 

ESM:  Mas preferes fazer isto a construir. 

TC: Eu sou um sujeito que devo ser bipolar… porquê?  eu gosto imenso de arquitectura, 
da minha profissão, gosto de projectar de construir, de mexer na massa, de tudo isso, 
mas a coisa que mais me fascina, violentamente o corpo, é desenhar no entanto eu 
sinto é que para poder fazer isso, tenho que ter um espaço muito peculiar, vamos cha-
mar-lhe assim, peculiar, e esse espaço peculiar é um espaço onde aquelas questões que 
nós nos confrontamos com o cliente não existem é a liberdade maior. 

ESM:  Para mim neste momento é tudo secundário a não ser construir, confrontar-me com 
as coisas, problemas e ganhar, está aqui e é assim. 

TC:  Ok, mas eu gosto de fazer isso, construir, projectar e construir… mas gosto de ter isto. 
Isto para mim é o lugar de sublimação.

ESM:  Isto é lindíssimo! 

TC:  Tu achas que vale a pena? O Siza disse para eu publicar isto, eu disse que… não, vou 
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agora publicar esta porcaria? Que interesse tem?

ESM:  Não é porcaria, porque não é, não sejas falso modesto, é bonito. 

TC:  Mas achas que, mas eu quero acabá-lo… 

ESM:  Acabas e publicas. 

TC:  Achas que eu posso publicar? 

ESM:  Claro, é bonito, senão não te dizia. 

TC:  Está bem, ok, fico contente que o caderno continue a ser proscrito. 

ESM:  Não só o caderno em si, mas o que está lá dentro. Sabes o que eu acho? Eu hoje estou 
no dia da sinceridade, que este não seja o caminho paralelo que te impede de fazer 
arquitectura. 

TC:  Não, não é, é apenas o lugar do desenho… 

ESM:  O teu problema é que tu desenhas muito bem, pode ser perigoso porque tem um certo 
virtuosismo. 

TC:  O João Carreira já me dizia isso, dizia-me há muitos anos: tu és um gajo perigoso e eu 
nunca cheguei a perceber o que ele queria dizer com isso. 

ESM:  Há uma certa amabilidade nos teus desenhos, quer dizer sai-te, 

TC:  Pois, mas isso é perigoso como ele dizia. 

ESM:  Não sei, eu não te conheço o suficiente para ter o resultado desses desenhos, ele se 
calhar conhecia-te bem. 

TC:  Eu tento, há uma coisa que se mantém naquilo que é pensar a arquitectura, pensar 
como tu e alguns mestres como o Siza, o Távora, o Viana de Lima, como pensar o es-
paço, pensar o projecto, pensar o detalhe, todas estas coisas que me construíram como 
arquitecto. Todos vocês de alguma forma, presentes ou não presentes, foram referên-
cias na construção de um pensamento arquitectónico. Inevitavelmente eu sinto isso e 
quero continuar a viajar e ter-vos como acompanhantes, porque percebo que a minha 
realidade é esta. Agora, tento fazer disto um tempo lírico, vamos chamar assim…

TC:  Álvaro Siza escreve “repetir nunca é repetir”. Podemos depreender a ideia de phatos, 
na inevitabilidade de tocar a margem? Por serem irrepetíveis? Transformadoras? Mo-
deladoras?

ESM:  Angélica… Há um texto do Prado Coelho muito bonito que diz , são dois textos, um 
do José Augusto Seabra sobre os anjos que voam baixo… das ruínas partem as asas, é 
lindíssimo, é um livro branco e do Prado Coelho diz: os anjos é a consequência de um 
impasse político, não é bem assim, é mais bonito que isto, no fundo o sentido é este. 
Eu não sei se o Siza faz anjos porque encontrou um impasse político, é uma espécie de 
impossibilidade de resolver os assuntos, uma espécie de lucidez da fraqueza do nosso 
comportamento em relação aos problemas. E o gajo dedica-se aos anjos, é como a 
religião, é uma forma de alienação. 

TC:  Então posso dizer que o desenho como eu te descrevi é uma espécie de alienação. 

ESM:  Mais sublimação, toda a arte é uma forma de sublimação, serve para mudar o mundo 
e no mundo estamos nós a resolver os nossos problemas por sublimação. 

TC:  Pronto, eu assim já posso respirar à vontade, vou puder viver sempre dos dois lados. 

ESM:  Qual é o outro? 
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TC: É o lado experimental o outro lado… do desenho operativo do arquitecto. 

ESM:  É uma deriva, estás a conversar comigo e estás a fazer um desenho, é uma deriva, e 
há esse tipo de desenho técnico que nós temos que fazer na profissão e depois há os 
desvios que é a deriva. 

TC:  Ok, vou considerar. 

ESM:  E esse é o que está ligado… não está a sublimar nenhum problema, acho eu. 

TC: Não, claro que não. 

ESM:  Mas está bem, quando o Siza desenha um anjo a flutuar numas ruínas está em terre-
nos movediços. 

TC:  De alguma forma, o que me faz ter este lado mais de deriva, é no fundo puder imagi-
nar inventar… 

ESM:  Tu não tens depois um desdobramento sobre pintor ou arquitecto, estou-te a provocar… 

TC:  Aquilo que acontece nesse espaço imaginado, de alguma forma, vem muito do Calvi-
no, vem muito da leitura do Calvino e vem muito da leitura do Borges  do Manguel 
e vem muito dessa recriação do imaginário, mas que vive de alguma forma autono-
mamente, ao projecto porque eu sei que o espaço de ser arquitecto tem um tipo de 
responsabilidades, onde as coisas tem que funcionar, há diagramas, há organigramas, 
há orçamentos, há uma série de coisas. Mas esse lado do Calvino, o lado da viagem, é 
um lado onde todas essas coisas podem ser esquecidas. 

ESM:  O Dal Co na última Casabella escreveu um texto sobre o Siza baseado no Calvino e 
eu não percebi puto. 

TC:  Aquilo que nós entendemos que o Calvino faz mover em nós como arquitectos, é de 
alguma forma criar um estímulo, isto é uma espécie vitamina X, é uma espécie de cor-
rente alternada. Os textos do Calvino, os livros do Calvino não são necessariamente 
textos sobre Arquitectura, falam como os anjos, falam pairando, flutuam, portanto, 
nós agarramos os que estiverem à mão, não é? E este espaço do desenho, o espaço de 
deriva, como dizias, é claramente onde permite o equilíbrio do personagem, que sou 
eu. Eu sinto que esse equilíbrio me faz continuar a acreditar e fazer.

ESM:  Eu uso muito uma figura, que é aquelas máquinas flíper, a arquitectura tem ao pro-
jectar uma espécie de mesa de flíper, acerta aqui e nós sabemos sempre onde é o fim 
do projecto, mas para chegar lá, aquilo vai… até gostava de fazer uma instalação com 
cores e nomes, estudo prévio, ante projecto, estou a brincar… já escrevi textos a falar 
nisso, um projecto é como um flíper, e nós estamos sempre a puxar para ter mais. 

TC:  Repetir nunca é repetir…

ESM:  Se não houver repetição não há progresso, a invenção, a imaginação é uma coisa for-
tuita…

TC:  Daí que às tantas o texto do Dal Co sobre o Siza numa analogia ao Calvino, acaba 
por ser isso, porque o Calvino dá-nos estas viagens circulares estruturadas. As cidades 
invisíveis são muito isso, nós começamos a ler o livro e podemos começar por onde 
quisermos, embora ele tenha uma estrutura que o constrói, em determinado momen-
to, nós sentimos que podemos voltar a trás e vir à frente. Esta ideia de repetir…

ESM:  Mas os bons livros, um gajo chega a meio e pega sempre…

TC: Para mim foi esclarecedor, senti alguma tristeza, o meu lado romântico sobre o dese-
nho sente alguma tristeza quanto ao desenho penhorado.
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ESM:  Por eu dizer que estou a desenhar cada vez menos. Eu não sei, eu constato, eu não 
vou dizer, não vou esconder, nem disfarçar, é uma constatação, de repente tenho uma 
agenda é só reuniões, outra agenda com 25 coisas para fazer hoje…

Entrevista a José Pedro Croft em 30 de Março 2019

TC:  O Siza num pequeno texto que faz num livro que foi publicado há pouco tempo, diz: 
“nas cidades antigas não há só pedras secretas, escondidas obrigam-nos comprimem 
a mão do arquitecto, desenvolvem-lhe a memória e desejo, acusam a escuridão re-
nascem a glória, viajam no tempo e no espaço”. A título de provocação, eu pergunto, 
são os desenhos marginais “Pedras Soterradas” no campo operativo do desenho do 
arquitecto? O que é que poderás acrescentar para além daquilo que é essa noção de 
“pedras soterradas”?

JPC:  “As pedras soterradas” é um texto que precisa de ser lido e ele está morto e só quando é 
lido é que permite a recriação. O texto é simultaneamente aquilo que fixa, seja através 
de linhas, seja através de palavras, é o que fixa a experiência. A experiência para ser fixa 
tem que ser morta, e ao leres tu estás a recriar e estás a dar possibilidade de vida outra vez.

TC:  É uma espécie de renascimento.

JPC:  Exactamente. A experiência é ouro, o ouro através da escrita transforma-se em cinza 
e através da leitura é fénix renascida da cinza. 

TC:  As tuas palavras sintetizam aquilo que eu ando de uma forma quase cíclica a tentar 
sintetizar e não consigo, agradeço essa contribuição, estou verdadeiramente emocio-
nado com essa tua explicação quase subliminar perante esta ideia marginal.

JPC:  Marginal é um ponto de vista, porque o centro o pões fora desse sitio, mas ninguém 
diz que ela não é central.

TC:  Claro, há aí alguma perversidade no meio, dizes tu.

JPC:  Não, é mesmo uma questão geográfica, é uma questão de geografia, porque aqui é o 
sitio onde nós estamos é o nosso centro, NY é periferia, porque está longe. Portanto a 
geometria, ninguém nos disse o centro é o sítio onde tu o pões. Os sítios são importan-
tes, por hipótese do café Zurique foi tão importante, para Lenine, era o sítio impor-
tante onde se passou tanto a revolução dadaísta como a recuperação da revolução de 
Outubro, porque era fundamental para aquelas personagens desde o momento que 
esses personagens deixaram de habitar só ficou a memória e antes deles habitarem 
não existia. Portanto o centro é criado, não é uma coisa que existe nem é imanente, 
ele é criado cada vez e é mutante.

TC:  Com esta analogia ao texto do Siza podemos entender o lado marginal? Que imagina? 
Confronta? E exige? Como uma espécie de construção ou eu diria mais do que uma 
construção, uma espécie de espaço que contém o autor? Isto é que circunscreve todas 
as suas acções, disciplinares, projectuais, etc. Achas que esse espaço que confronta o 
próprio autor?

JPC:  Esse espaço da margem?  

TC:  Sim. 

JPC:  Não, não é isso exactamente. Aquilo que eu acho é em relação ao tanque dramático e 
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a esse edifício construído, com regras claras e de leitura clara e que tu dizias à bocado 
como desenho operativo tem uma função extraordinária de fixar conhecimento e dar 
a possibilidade de reinterpretação de leitura sem margem de erro, rigorosa, com uma 
geometria clara e nítida, o que faz o desenho marginal é trazer a essa luz que eu acho 
que é bidimensional, portanto estática, trazer-lhe sombra e luz que apaga os limites 
que os expandem e os fazem encolher e portanto é aí onde se processa os campos de 
devassa, e portanto são os campos de alquimia de alguma maneira, é o que transforma 
o conhecimento quantitativo num conhecimento qualitativo.

TC:  Então esse carácter de “poiesis” marginal implica predispor-se, executar, rectificar e 
por fim abandonar esse desenho num estado que se julga idóneo?

JPC:  No fundo é viajar, no fundo é o que permite ter consciência de que estás em movimen-
to, sair de grounding e viajar. 

TC:  Tu entendes que esse mesmo desenho, esse desenho quando oscila tem esse poder po-
derá construir duas realidades distintas, poderemos ser capazes de distinguir esses dois 
caminhos ou eles de alguma forma se vão fundir nesse estado de alma, vamos chamar 
assim?

JPC:  Eu acho que eles se confundem no estado de alma, o que eles fazem é que perante um 
edifício claro, um corpo cristalino, eles vêm trazer perturbações e temos a possibilida-
de de criar paradoxos, geometrias impossíveis, coisas que são indecifráveis e portanto 
produzindo-me dessas qualitativas. Como este vidro, quando começas a ver que tem 
toldos e árvores e tem não sei quê, já não vês o vidro, também não vês as árvores, vês 
outra coisa.

TC:  Tu vês uma dinâmica que está para além daquilo que é o simples reflexo do próprio vidro. 

JPC: Sim. 

JPC:  Vês a transparência, vês os reflexos, vês isso tudo misturado a uma coisa que nem con-
segues começar por separar os layers, as camadas que estão lá todas metidas, portanto 
elas estão comprimidas e expandidas ao mesmo tempo e portanto tens acesso a um 
tempo não cronológico.

TC:  Podemos perceber dessa tua imagem, quase metafórica de “o vidro”, já não falo do 
espelho na visão do Foucault de uma heterotopia, falo do vidro como elemento que 
cria um determinado limite e a sua matéria permite diferentes aproximações e distan-
ciamentos aquilo que é a nossa relação com a superfície.

JPC:  Mais do que a superfície, com o espaço útil, ele cria-te um limite, um limite a partir do 
qual te impede acesso, mas te permite ver, permite o acesso visual, não permite é um 
acesso corporal.

TC:  Explicas isso de perderes a noção temporal ou cronológica como, uma vez que existe 
uma barreira, vamos chamar física, mas que ao mesmo tempo permite expandir o 
teu espaço como espaço visual, porque o espaço físico fica barrado. É um conceito 
completamente novo para mim, nessa perspectiva de encontrar dentro de um discurso 
ligado a este tema mais marginal, mais conceptual entre a ideia marginal e essa ideia 
do vidro, nunca me tinha colocado nessa posição, é importante poder ter essa noção 
da expressão matéria.

JPC:  Deixa-me explicar-te um bocadinho mais coisas sobre o limite, é que eu acho que 
toda a arte e toda a criação não é feita na liberdade, é feita nos constrangimentos e os 
arquitectos partilham com os artistas plásticos e doutra maneira com os poetas assim 
através da palavra, mas são os limites do espaço e portanto não é o infinito mas são 
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porções de infinito e tu precisas de ter limites para poderes expandir, é noção de es-
cala, a escala só existe se eu tiver um referente, e o referente, ou seja, eu preciso desta 
chávena para perceber a escala desta mesa, eu preciso de uma pessoa para ter a escala 
da arquitectura, eu preciso de uma árvore para me dar a escala de uma casa. Se eu 
tiver pura e simplesmente o infinito e puser qualquer coisa no infinito ele não tem com 
que se medir, portanto não tem escala e, portanto, fica num não sitio. Os artistas e os 
arquitectos trabalham justamente com sítios que podem ser, tem escala humana, que 
podem ser habitados, que posso passar por debaixo, que posso passar ao lado, que eu 
posso passar por cima, que eu posso ver a uma grande velocidade, mas sempre com 
referentes que limitam e á a partir do limite que tu podes expandir. Portanto não há 
uma contradição, é apenas um paradoxo.

TC:  É uma questão de visão, é quase de constatação. A tua obra permite-te e a obra que 
tens desenvolvido ao longo de toda a tua experiência como autor permite-te ter uma 
visão, eu diria, mais assertiva e mais corporizada, numa espécie de paradoxo, que é 
entender todo esse teu discurso, que não só é abrangente como ele próprio é essência 
das coisas que ainda não se tinham atravessado por aqui, é digamos o desafio de en-
tender o que cada autor tem sobre esta visão específica. Por isso, as minhas questões 
são em torno desta coisa quase metafísica, outras vezes mais o arquitecto, também 
tem esse lado menos flexível, não se distancia o suficiente para perceber esta noção de 
paradoxo, porque o paradoxo permite criar de alguma forma, uma espécie de tensão 
interior que te obriga a fazer inflexões, a poder mudar, a forçar o corpo, a dobrá-lo 
e por conveniência e por conforto, muitas vezes tomamos a atitude que nos parece 
mais acertada ou mais fácil, por isso é que tu dizias, a facilidade não é provavelmente 
o espaço ideal para se poder criar. Porque não é, não cria. Como tal, nem sequer é 
uma questão de questões, é em torno destas pequenas reflexões que tu trazes, a ideia 
de paradoxo, a relação entre paradoxo e limite, a relação entre expansão e distensão 
do espaço, a relação entre proximidade, centro e periferia, portanto todas estas coisas 
são novas, é como se estivesse, de repente a desenhar uma espécie de mapa com uma 
cartografia distinta de minha, isto é, distinta daquela que estou por conforto habitua-
do a ver e a descodificar e neste momento tenho uma cartografia diferente, tenho uma 
nova camada sobre essa cartografia do qual o meu trabalho e o trabalho de investiga-
ção é isso, neste momento cruzá-la e perceber o que é que elas tem de simultaneidade 
ou o que é que elas tem de novo entre elas e o que elas também se distanciam de 
alguma forma.

Entrevista a Luís Viegas em 20 de Março de 2019

TC:  O Siza num pequeno texto que faz, num livro que foi publicado há pouco tempo, diz: 
“nas cidades antigas não há só pedras secretas, escondidas obrigam-nos comprimem 
a mão do arquitecto, desenvolvem-lhe a memória e desejo, acusam a escuridão renas-
cem a glória, viajam no tempo e no espaço”. A título de provocação, eu pergunto, são 
os desenhos marginais “Pedras Soterradas” no campo operativo do desenho do arqui-
tecto? Esta acaba por ser a primeira questão, mais provocatória. Na tua perspectiva 
o que é que significa esse lado, eu diria não é o lado marginal no sentido delinquente, 
marginal no sentido que se distancia para a margem, isto é para trazer algo de novo 
aquilo que é o pensar o espaço de projecto.

LV:  Eu tenho uma relação com o desenho, eu diria muito forte, mas não sou um desenha-
dor compulsivo, mas tenho uma certa facilidade em ter uma boa relação com o dese-
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nho, independentemente do seu virtuosismo. Há desenhos mais virtuosos onde uma 
espécie de teste à habilidade e há outros desenhos onde pura e simplesmente, eu acho 
que cada desenho tem uma causa própria. Eu acho que o desenho empobrece imenso 
ou melhor não existe sequer, para mim não existe desenho quando ele corresponde 
a uma espécie de exercício de facilidade. Eu acho que a facilidade é o parente pobre 
(como no futebol é o brinca na areia, para brincar na areia deixa lá) é um exercício 
de dificuldade, é um desafio, é o desafio do discernimento, é o desfio da dificuldade 
de o que é que eu estou a reter do que eu estou a observar e como é que transformo 
isso aqui para depois ir buscar outras coisas. É uma espécie de pesca. Tu vais à pesca. 
Estou a falar por exemplo de um desenho de observação, num desenho de observação, 
mas que perspectiva ultrapassar dificuldades, é superação. Há depois, por um lado 
a superação, há depois o outro lado que são as digressões onde a gente está pura e 
simplesmente a passear. Há uma espécie de… é a zona de inutilidade maior, é quando 
as coisas são imensas, onde a gente não tem nenhuma tarefa a cumprir, nem nenhum 
dever a cumprir, não há nenhuma verdade a atingir, são deleites, são prazeres e eu 
acho que este desenho, este desenho prazeroso…

TC:  A ideia do capricho, quase?

LV:  Sim, por exemplo, mas aí o capricho se tu tiveres associado ao capricho enquanto 
instalação (desenho das cidades inacabadas) esse aí já é uma demonstração de ha-
bilidade. Quer dizer, portanto, o desenho tem essa hipótese primeiro, de não servir 
absolutamente para nada, que é uma coisa imensa, ok quando tu podes entregar o 
teu tempo, o teu discernimento, a tua habilidade, as tuas dificuldades, o que tu és, a 
tua intensidade a coisas que não tem uma utilidade, não tem aquela utilidade que às 
vezes eu digo aos meus alunos, eu agora já digo aos meus alunos de 3.º ano (estou aí 
mais ou menos no 3.º ano desde 97/98) já podem dizer lá em casa que o objectivo do 
vosso professor de projecto é atingir a inutilidade maior que é não servir para nada, 
não servir para vos resolver problema absolutamente nenhum, nada! Esse é o meu 
estatuto maior. É ser inútil e acho que há muito desse desenho “around”, que anda à 
volta das coisas, ele tem a liberdade de não ter uma capacidade ou uma vontade de 
instruir, ele ajuda a dar o passo de uma forma invisível (à bocado tu estavas a falar 
destas entrevistas que está a fazer e tu imaginas o que eu estava a imaginar, o que era 
eu imaginar o que era isso), quando estavas a falar é o fundo do rio que a gente nunca 
toca, nadas nas águas escuras e o que tu está a configurar com estas entrevistas é uma 
espécie de topografia escura mas que está lá em baixo, tu nunca tocas, atrapalhas-te 
um bocadinho, cansas-te e se calhar até tocas um bocadito mas não sabes muito bem 
se é uma proeminência do fundo ou se é algum objecto que lá anda. Eu acho que essa 
panorâmica dessas entrevistas que estás a fazer um bocadinho casuísticas.

TC:  Eu posso dizer que interessa-me um professor da faculdade de arquitectura, mas que 
de alguma forma, tivesse uma postura que eu queria que fosse fora do limite disci-
plinar diria dogmática, de todas as noções de aprendizagem que tu tiveste durante a 
faculdade. Eu queria alguém que tivesse um vislumbre, que se questionasse, que tives-
se dúvida em relação aquilo que mesmo ele próprio produz como arquitecto, como 
professor, que fosse uma coisa que não fosse confortável… 

LV:  Pois, que tivesse encaixado. 

TC:  Essa relação de entrevistas que eu pretendo fazer (uma delas é com o Eduardo) a ideia 
é, eu não quero uma coisa perfeitamente heterogénea, nivelada, etc.. Eu quero sentir 
estas flutuações, um pouco como tu dizes, eu quando estou a nadar no rio de vez em 
quando toco, de vez em quando… esta dificuldade…
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LV:  Porque a gente sente quando está a nadar no rio mesmo que não tenha noção, há zo-
nas mais fundas onde a água é mais fria, tenho uma noção da profundidade em função 
da temperatura da água 

TC:  A importância da relação corporal?

LV:  Sentido corporal, mas eu quando estou a imaginar, estou mesmo a imaginarmo-nos 
no rio e a sentir que a gente tem noção de coisas que estão subjacentes a nós sem lhe 
tocar. Por aquilo que nos envolve, por esse meio, o que está entre.

TC:  Então tu entendes que a nossa relação corporal, isto é, nós como corpo, corpo/mente 
e como ser, essa acção disciplinar sobre o desenho ou sobre o projecto? 

LV:  Sim. 

TC:  No fundo são questões quase eu diria corpóreas coisas que se tocam, em tudo… somos 
nós.

LV:  Sim, mas eu quando estou a falar estou a usar a metáfora de nadar no rio, obviamente 
que ela é entendível, entende-se pela ideia do corpo dentro de água mas antes disso eu 
estou a imaginar aquele boneco (desenho pendurado) que está ali na parede, aquilo 
foi um ensaio geral na casa da musica, eu estava no final da sala aquilo é uma visão 
múltipla, aquilo é uma coisa que eu gosto muito eu faço-as e gosto de ampliar.

TC:  Para teres uma noção diferente.

LV  (referindo-se ao desenho pendurado): Esta personagem é também aquela porque de-
pois é isto, porque é que este exercício é dificuldade? Porque as pessoas estão sempre 
a mover-se, eu estou a ter um papel, quando eu começo a desenhar… ela chateia-se, 
porque ela não é da nossa área é de outra área criativa, mas é de letras, é poetisa e está 
ligada à educação, mas uma educação maior, maior porque é a primeira, e ela irrita-
se muito quando está a falar comigo e eu estou a desenhar, porque ela percebe que 
eu estou a ser outro, que eu não estou assim tão presente. Não, ele se está a desenhar 
está dentro dele, está no seu hemisfério e esses exercícios são mesmo isso. Esta é uma 
peça assim que eu estou a desenhar nas costas de uma folha, já noutro dia andava à 
procura, não sei onde é que está esta folha… e eu estava a desenhar e este era um exer-
cício disso mesmo, que era com estas personagens, por exemplo esta personagem é a 
mesma que é aquela e é a mesma que é aquela, movimentou-se e eu próprio também 
foquei. Chega ao momento em que eu… há o momento inicial em que eu sou livre, 
faço o que me apetece e depois há o momento onde eu vou começando a ocupar os 
espaços que deixei vazios na folha e então já entrei numa zona mais lúdica sempre à 
procura de alguma coisa, mas eu já tenho alguns desenhos destes, por exemplo esta 
cabeça é aquela, este tipo é aquele e múltiplas coisas dessas e depois pronto, há um 
momento no final onde isto… Ah! Está a acabar. 

TC:  Convém parar… 

LV:  Sim, convém parar porque ele também não aguenta mais, o que eu estou a querer di-
zer com isto é que para mim esse outro desenho, porque é também desenho, eu tenho 
enfim tenho… algumas coisas de projecto, umas em curso outras em stand by, também 
tenho o outro desenho…

TC:  O desenho onde tu procuras aquilo que te está na periferia?

LV:  Umas vezes procuro e outras vezes desenho aquilo que já imaginei, porque também 
no exercício da arquitectura há dois, há multiplos mas há. Em mim há dois registos: 
há um que eu ainda ando à procura… até há mais, há um que eu ainda não sei nada 
e nesses onde eu não sei nada, muitas vezes aparecem uns parasitas uns patetas como 



  Entrevistas   |   177

nas caricaturas “e se isto fosse assim?”, voltas atrás outra vez,… uma especie de iro-
nia, agora estou a desenhar um cruxifixo, uma campa estou a estudar um bocadinho, 
preciso de desenhar uma lápide e depois enfim a gente vai fazer os nossos estudos, etc. 
Mas este desenho é um desenho que está a representar uma realidade já, imaginável, 
há outro desenho que não, que ainda está à procura, este não… isto existe?

 TC:  Há uma realidade, eu sei que tu estás a pensar em madeira, eu sei que isto provavel-
mente é metal porque tem uma expressão esbelta, há um código neste desenho que 
permite reconhecer a operação do desenho.

LV:  Este desenho é muito … e depois há outras coisas… aqui estava a estudar a luz, por-
que isto é uma ponte que eu fiz em Aveiro que agora estou a substituir-lhe o guarda 
corpos e tenho que perceber como é a iluminária. Pronto, eu estou a mostrar-te estes 
desenhos porque são desenhos de digamos, que tem um objectivo de obra, de apoio à 
obra. Isto para mim eu se for lá faço uma fotocópia disto, tiro uma fotografia mando 
para o serralheiro, olhe veja-me lá o que eu preciso de encaixar. Este desenho tem um 
domínio, mas mesmo neste há outros quer dizer mesmo neste há vários tipos, há umas 
vezes onde… olha por exemplo este… eu posso dizer estes aqui, isto é a mesma coisa, 
só que isto são caricaturas que estão a conviver com o desenho que eu ando mesmo a 
tentar encontrar.

TC:  Esses são os tais marginais. 

LV:  Os tais marginais que de vez em quando vem aqui espreitar e dizer “Hum estás arma-
do em estúpido, estás a querer ir por aí, mas e se fosses assim?” 

TC:  Esse é quase o alter ego. 

LV:  O alter ego ou o contraditório, e se eu fosse…

TC:  Essa é uma palavra contraditório é nova na nossa conversa eu no fundo escolhi a 
palavra marginal, por ser uma palavra que pode ter a poética suficiente para a enten-
dermos como opcional, eu diria agressiva no contexto do desenho do arquitecto, isto 
é, se ela for descontextualizada…

LV:  O marginal é o tipo que está no limite, e a gente sabe o que é que é um marginal, está 
no limite, e este desenho está no limite.

TC:  Exatacmente, mas é o contraditório e essa é uma nova perspectiva…

LV:  Eu estou a imaginar aqui neste caso, este vem mesmo aqui espreitar, porque eu ando 
aqui à procura, isto até é uma sede de uma coisa, ando aqui à procura de uma coisa 
qualquer e vem aquele gajo ali, que está mais associado ao desenho da propria or-
ganização em planta, porque no fundo este respeita tem muito mais que a ver com 
organização, este é mais especulativo e aquele vem espreitar e eles espreitam-se um ao 
outro para encontrar o quê? Para encontrar uma coisa que eu acho muito importante 
na concepção e na fisica também que é o 3.º elemento, eu, tu e outro. 

TC: Uma triangulação.

LV:  É o árbitro, e repara, isto é, como a tabela seca, aquela coisa que está subjacente que se 
eu não vou directo vou por ali. E o 3.º elemento ajuda a equilibrar, e muitas vezes ele é 
um amigo, muitas vezes é um inimigo, é um inimigo que começa por criticar, oh pá tu 
está aí com histórias dessas e se fosses doutra forma e depois ele torna-se amigo mais à 
frente, esta relação de afinidades, afinidades liga/desliga liga/desliga, por isso é que eu 
digo a border line no sentido quando tu dizes o marginal tem uma condição que está 
ligado ao não marginal, é uma especie de… não há nenhum marginal que não tenha 
essa ligação ao não marginal. Não há nenhum marginal que não tenha uma ligação…
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TC:  É quase como o Calvino dizia, o mundo é uma espécie de espaço que se espelha a ele 
próprio…

LV:  É sombra sim, é sombra, a luz que com a geometria a gente percebe isso muito bem, 
os objectos iluminados, o conhecimento fez-se luz estão cheios de dois tipos de sombra 
e deve haver mais, sombra própria e sombra projectada. Isso para nós é muito claro, 
mas só se tu pensares, este objecto fez-se luz sobre este objecto, pois mas tem sombra 
própria e sombra projectada, significa que algo está a incidir luz sobre ele e ele pro-
jecta sombra sobre si próprio e a luz cria sempre coisas obscuras e é só a luz que cria 
coisas obscuras, se tirares a luz não cria nada, é outro mundo. 

TC:  É outro mundo, é outra margem. 

LV:  E esse sentido quando as coisas são luz, tem as zonas escuras, é talvez onde eu sou 
capaz de reconhecer as qualidades da condição marginal. Se tu imaginares os tipos 
dos grafittis, os a sério, mesmo um grafitter com alma de grafitter é como um motard, 
ele não gosta muito de se institucionalizar, gosta de subversão, gosta de… obviamente 
que depois a sociedade em si hipócrita ou não hipócrita de aborver a marginalidade e 
fazer dele fogo de artificio. E depois porque os marginais também precisam de viver e 
comer e alimentar-se, de vez em quando tem que vir ao lado de cá, dizer oh pá pronto 
ok, eu faço o que tu queres, mas o que eles queriam mesmo era estar do lado de lá, não 
vir aqui. Há uma entrevista famosa que eu não sei precisar, nem o autor nem a data 
ao Mário Cesariny, isto agora parece un zapping. 

TC:  Lá está! É como o desenho à margem.

LV:  O Mário Cesariny numa das entrevistas daquelas intensas, de uma vida completa-
mente lixada, sofrida, com a sua condição, não propriamente um homem muito bem 
tratado, por tudo que o envolvia

TC:  Ele também não fazia por isso estava sempre do contra, o poder de uma ditadura a 
esmagá-lo todos os dias… 

LV: Mas há uma cena muito engraçada que no final da entrevista, pergunta o entrevistador: 
então o que tem a dizer às gerações mais jovens? e que responde “Puta que os pariu”. 
Eu acho que isto é esse desenho. No limite, puta que os pariu. 

TC:  No limite, no entanto, é o ponto de equilíbrio.

LV:  É quando Mário Cesariny continua a ser Mário Cesariny, ele estava a vender a alma 
ao diabo e o entrevistador não percebeu, pensava que já o tinha domesticado e que já 
podia usar a palavra dele para se fazer aquela acção educativa… o que diz aos mais 
jovens? Porque é que ele não perguntou o que diz às pessoas da terceira idade que es-
tão agora à espera da porta da morte, ele está a entrevistar Mário Cesariny depois de 
uma vida de momentos absolutamente inglórios e de desprezo e vai perguntar o que 
ele tem a dizer, ele nunca foi pai, nunca foi não sei o quê, nunca teve filhos, estar-lhe 
a perguntar o que diz aos meninos, e o gajo diz, consegue voltar a ser ele próprio e 
diz: “Puta que os pariu, não tenho nada a dizer. Eles que tratem da vida deles que eu 
tratei da minha”. Eu acho que este outro lado do desenho que tu lhe chamas, podes 
chamar marginal, podes chamar outro nome, a sombra, é sempre hipótese de nós nos 
protegermos, porque a arquitectura é uma disciplina, eu entendo a arquitectura como 
uma disciplina, vamos chamar-lhe uma arte, é uma disciplina criativa, mas ela tem ao 
contrário, ou de modo diferente da poesia ou da própria pintura e até da escultura, 
ela tem uma lógica, vamos chamar-lhe gregária, múltipla e tem um compromisso… 
tem uma responsabilidade pública e social que a faz vir à rua com algum compromisso 
com razão, com uma espécie de verdade multiplicável nos anónimos. A arte maior 
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não tem nenhuma responsabilidade, não tem nenhum compromisso com a razão nem 
com a verdade, no sentido daquela verdade, hã sim senhor é verdade, olha a represen-
tação do sol é examente, tal e qual, só que a arquitectura às vezes tem, pode não ter 
algumas vezes, mas de um modo geral tem que se viver nessa hipótese de compromis-
so.

 TC:  Esse é o lado do arquitecto quando ele também precisa de se expor da forma como 
tu falas do Cesariny, essa noção de que, essa manipulação que é interior como fazes 
quando projectas, tem que continuar a ser tua, ou porque se está a começar a ser ma-
nipulado doutra forma… 

LV:  Mas repara como é muito difícil não jogar com esse compromisso, com essa ambigui-
dade. A condição do ser artista em arquitecto é muito mais ambigua do que ser artista 
em pintor. 

TC:  Essa é a grande questão.

LV:  Deixemo-nos de histórias, sobretudo de uma forma generalizada, eu não estou a dizer 
que a prática da arquitectura não é uma prática artistica, estou a dizer que a condição 
de ser artista numa personagem de arquitecto é muito mais ambigua, porque os multi-
plos interlocutores com que tem de trabalhar, muitas vezes tem que dar a satisfação do 
cai/não cai, quanto custa, mede, fica/não fica, dá/não dá e o outro diz oh pá fiz assim 
porque me apeteceu, porque essa é a verdade, só que a verdade não pode ser dita em 
qualquer lado. Eu não posso chegar ao meu cliente, desculpe é assim porque me ape-
tece, e agora? e eu, como é que vou explicar aos meus filhos que a janela é triangular, 
que eu paguei a um tipo que faz o que lhe apetece. Que legitimidade tenho eu como 
pai? Agora, se tu compras uma obra de arte, se a produzes e a expões, é outro mundo e 
eu acho que às vezes só a diletância e a hipocrisia é que não põe isto em cima da mesa 
e esse outro desenho que muitas vezes vem ajudar a ocupar esse lado. 

TC:  Exactamente, essa ocupação. 

LV:  Olha, eu estou a estudar na Fundação Marques da Silva, na qualidade de professor/
investigador e estou a trabalhar sobre Fernando Lanhas. Fernando Lanhas tinha for-
mação de arquitecto e tem alguma obra construida. O espólio foi doado pela familia 
à fundação Marques da Silva e eu estou com um colega e mais uma doutoranda, 
estamos a trabalhar sobre o espólio. O Fernado Lanhas tem, é um dos melhores pin-
tores de arquitectura, vou chamar-lhe assim para não perder, do abstracionismo, da 
pintura abstrata, é um dos melhores e com um percurso singular, quer no contexto 
nacional e até de uma forma com visibilidade maior, tem uma obra de arquitectura 
que a olhos nus é a chamada arquitectura comum, não é uma obra de arquitectura 
que no primeiro impacto se consiga reconhecer grandes roturas, grandes revoluções 
como o Viana de Lima, como o Rogério de Azevedo, como o Távora e como outros 
daquela época, portanto dita comum, se calhar se começar a olhar de uma forma mais 
cuidada vê coisas maiores nas coisas mais pequenas, mas onde ele foi verdadeiramente 
reconhecidamente enorme foi na pintura. Escrevia sonhos. Era um poeta, escrevia os 
seus sonhos, depois tinha coisas desde a arqueologia, descobriu o Castro Sampaio na 
Foz, descobriu Conimbriga, descobriu uma série de centros, esteve ligado à etnografia, 
era um tipo que passeava no jardim reclamando que as pessoas não observavam e não 
viam bem… era um homem com uma capacidade de observação imensa, também 
um desenhador obviamente, que é esta personagem, uma personagem especial, um 
homem grande, e depois com coisas ligadas à astronomia, à geometria da astronomia, 
teve uma sala no Garcia da Horta que foi patenteada, que estava reconhecida pela 
NASA, porque é que eu fui falar no Lanhas… Fui falar no Lanhas porque toda a sua 
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energia criativa, o seu máximo enquanto artista andou sempre à volta da arquitectura 
e enquanto arquitecto eu não estou a dizer que ele se apagou enquanto arquitecto, 
entendia onde ele estava a explodir era do lado de fora e o que é muito curioso porque 
explodia na pintura, na arqueologia, na etnografia, nos sonhos, nos poemas, na ciên-
cia, no número, na dimensão das coisas, explodia de perguntas. Sempre do lado de 
fora e na arquitectura fazia uma arquitectura cuidada, rigorosa, mas vamos chamar-
lhe circunstanciada a uma certa cultura dominante purgada. Tem ali umas coisas em 
Antunes Guimarães, tu olhas, quando tens um olhar direcionado, quando já não estás 
preocupado num espetáculo e já olhas para as coisas de uma forma como arquitecto, 
como uma forma mais do género, este gajo foi cuidadoso, teve o cuidado, chamado 
não é o cuidado minimo, é o cuidado básico no sentido fundamental. 

TC:  Dar dignidade…    

LV: Dar dignidade ao comum. 

TC:  Aquilo que constrói toda continuidade. 

LV:  Exactamente, porque isso é uma qualidade imensa, porque não é difícil ser espectacu-
lar no dia do espectáculo, onde está toda a gente à espera. Mesmo que não faças nada, 
as palmas estão garantidas, porque faz parte do entorno e o Lanhas tinha esta coisa… 
há uma fotografia dele numa praia com uma pedra, abraçado a uma pedra, uma cena 
incrível, fez imensas coisas e até de assessoria à Câmara, está ligado a exposições, é um 
homem multidisciplinar e multiprodutivo, de muitas frentes de produção.

TC:  Então ele de alguma forma tu entendes que na obra do Lanhas, essa ideia de que a arqui-
tectura era mais um estado satélite do que propriamente o mundo… o espaço criativo…

LV:  Ou podes entendê-la a experimentar ao contrário, experimentar a hipótese de que ele 
vivia nos satélites e arquitectura era a chamada prática comum, e tudo o que estava à 
volta era a energia desse entorno que fazia dele um homem enorme. Um polimeta é 
um tipo de múltiplas… o Távora é contemporâneo dele e dizia que ele era um lider. 
Tinha duas coisas, percebia-se que ele estava acima deles todos, mas não deixava de 
ser uma personagem estranha, estava acima era um lider e ao mesmo tempo era um 
tipo fascinado pelo pormenor e pela construção. Mas o Távora dizia ele não era um 
pragmático a despachar, era um pragmático sério. Portanto este homem tinha a capa-
cidade de sonhar e de acreditar que levitava e ao mesmo tempo um homem pragmá-
tico com essa capacidade de concretização. Isto dá à arquitectura… a nossa disciplina 
é tramada, eu costumo dar um exemplo, pode ser comum, banal, que é: tu podes estar 
às dez da manhã numa obra em Ponte de Lima a ter de dizer a um operário, eu dou 
o exemplo da tela pára-vapor, olhe já viu que não está bem aplicado, tens que olhar 
para uma tela e dizer que não está bem aplicado e passado duas horas tens que estar 
com o Sarcozy e discutir sobre Paris em 2050 e parece que o arquitecto tem que ter 
uma proficiência notável com essa, quer dizer tu olhas para a tela pára-vapor ou para 
uma tela betuminosa ou para uma pedra, o corte de uma pedra, de um granito e de 
repente passado duas horas e meia tens que estar a especular sobre Paris 2050 ou a 
desenhar um cruxifixo. Que personagem é esta? 

TC: Eu acho que nós ainda temos, eu gostaria de pensar nessa imagem do homem da 
renascença do arquitecto multidisciplinar… continuar a existir, quando toco no fundo 
do rio quero acreditar nessa herança.

LV:  Eu acho que continua e felizmente para nós, eu posso-te mostrar, eu desenho e gosto 
de desenhar e tenho coisas múltiplas e tenho assim uma veleidade de pintura, mas 
também a história do crucifixo, isso são tudo desenhos daqui, o que é que eu estou a 
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fazer, ando à procura só mais nada, ando aqui à procura, fui buscar o crucifixo de Ber-
nini, olhar outra vez, estes instrumentos tem depois esta multicapacidade (referindo-se 
ao telemóvel). 

TC:  O que tu tens aí perante um exercício…

LV:  Eu só te estou a mostrar para partilhar contigo, esta ideia de que eu faço o que me 
apetece mesmo. E o desenho é um instrumento que me permite essa liberdade.

TC:  Digamos que é o instrumento que permite continuares a ser tu independentemente de 
qualquer circunstância disciplinar.

LV:  Sim, sim, sim, tanto posso fazer coisas que não servem para nada, posso ir da máxima 
irresponsabilidade, da responsabilidade mínima e máxima e a liberdade mínima e 
máxima porque também posso não ser livre no desenho. Porque o desenho também é 
fetiche porque ele muitas vezes é redundante em si próprio, auto alimenta-se…  Este 
desenho, eu sinto-me arquitecto quando estou a fazer isto, não me sinto artista, alias 
eu não me sinto artista plástico, porque não sou. Eu sinto-me arquitecto quando estou 
a fazer isto, a procurar a mancha, a procurar o sentido, a ser capaz de trabalhar a 
múltipla escala, por exemplo este… e não ter a velocidade do registo, que é uma coisa 
que tem muito a ver connosco, a desenhar rápido, a velocidade e a escala. Eu aqui 
continuo à procura. Tavez isso seja uma coisa que nos distingue do sentido do artista 
que tem uma obcessão, eu não sei se é maior pelo produto final, nós não temos esse 
compromisso. 

TC:  Podemo-nos distanciar assim?

LV:  As nossas representações não aspiram a ser produtos finais, ainda que possam ter 
estatuto disso e vir a adquirir. Mas é uma coisa alheia, porque o que eu estou aqui à 
procura é à procura de uma figuração e não controlei, ampliei um bocadito, depois 
aqui estou à procura da fadista e depois ali encontei o outro, este senhor era uma per-
sonagem onde eu senti que a única coisa que consegui era encontrar uma mancha de 
corte, isto aqui é um fato de coimbra. Eu estou a mostar isto, um pouco para defender 
contigo a ideia de que eu sinto-me arquitecto quando estou a desenhar fora da arqui-
tectura. Sinto-me arquitecto na perspectiva de que o desenho me ajuda a, é como uma 
especie de um aditivo qualquer, é uma… Mas como te digo não sou um compulsivo, 
não estou a fumar, posso fumar um maço de tabaco em cinco horas como passar o fim 
de semana sem fumar. 

TC:  Nós muitas vezes direcionamos…

LV:  O desenho, também tenho essa relação com o desenho, então talvez possamos dizer 
que o desenho é qualquer coisa, não sei se faz parte de mim, não tenho nenhuma 
veleidade nisso, mas na verdade o António Quadros dizia uma frase: que as crianças 
desenhavam com cócó. O desenho nesse sentido é corpo… o nosso compromisso do 
ponto de vista criativo não é com o desenho é com a arquitectura. Eu estou a imagi-
nar que o desenho para nós funcione de modo diferente do que até funciona para um 
escultor, embora um escultor possa ser mais próximo do nosso, mas funciona diferente 
para um pintor. 

TC:  Funciona diferente para um pintor, obviamente o campo é diferente.

LV:  O desenho em nós é qualquer coisa que está entre e não tem medo de estar entre, 
não quer deixar de estar entre e entre uma coisa que pode nunca vir a existir. É talvez 
este que lhe dá esse estatuto, há uma dimensão poética, aquela ideia, que o Siza nas 
reuniões parece que está desatento e continua a desenhar, o gajo está superatento à 
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reunião. Esta talvez seja uma coisa que pouca gente não acredita. As pessoas acham 
que quando estamos a desenhar nós não estamos a ouvir o que se passa. Isso não é ver-
dade. Aliás eu diria mesmo que se eu estiver a desenhar numa reunião é um processo 
de concentração, inclusivé no que está à volta. Há uma ambiguidade também aí, que 
eu estou a olhar para o papel e aparentemente fora, mas quase sempre, por acaso acho 
que pode acontecer o contrário, podemos estar mesmo ausentes, mas podemos estar 
absolutamente presentes.

TC:  Eu disse ao Siza quero partilhar consigo um caderno poscrito, tenho um caderno 
poscrito do Homem que gostava de cidades, isto é pegando no livro do Manuel Gra-
ça Dias, é de um homem que desenha as viagens que faz e mostrei-lhe o caderno… 
e depois mostrei-lhe os desenhos que tem a ver com a parte da tese, Eu disse, eu 
vou-lhe mostrar estes desenhos na perspectiva de que o quão experimental eu levo o 
espaço experimental do desenho, isto é, fugindo ao meu espaço disciplinar, o espaço 
do esquisso, e mostrei-lhe esses desenhos e ele começou a ver e ficou fascinado e de 
repente ele não quis falar sobre os desenhos, ele quis falar, mas como é que faz isto? Ele 
queria era saber da tecnica, e eu disse assim, isto é fácil, eu trabalho só com a grafite 
da Viarco, a nº 1, e ele foi buscar uma caixinha da Viarco, uma pastilha, que é uma 
grafite aguarelável, é isto? Exactamente, mas falta um pincel de água para trabalhar 
com isso. Pincel de água? Mas eu só uso a minha bic, não, não, pincel de água, vai-lhe 
mudar completamente o discurso, entao peguei num pincel de água e fui-lhe mostran-
do os exemplos, a profundidade que a grafite permite enquanto expressão, quase um 
negro do rio, tu levas aquilo ao limite, algo que quando nós pensamos num desenho a 
grafite, não temos noção pensamos num desenho a lápis, na Viarco tu consegues levar 
aquilo à densidade absoluta e então estivemos mais de uma hora a fazermos um, ele se 
tivesse um microscópio estava ali a analisar a espessura da grafite e a descobrir como 
é que se poderia construir ou com o pincel, estes desenhos até foram feitos com o tira 
linhas. mas como se fosse um lápis. Isto dá uma expressão completamente distinta ao 
desenho. Entao a nossa conversa andou em torno disto. 

LV:  Onde ele é sábio também. 

TC:  Onde ele é sábio, mas que ao mesmo tempo ele achou que aquele lado experimental 
de uma materialidade ou de uma expressão que esse desenho pode ter era qualquer 
coisa de novo nele. 

LV:  A descoberta. 

TC:  Essa descoberta que para mim foi fascinante que ele podia dizer, isso é tudo muito 
bonito, ele podia ter tido essa postura até distanciadora, não, foi como uma criança 
ávida claro. 

LV:  Eu ia dizer isso, sabes deixa-me interromper-te Telmo, há duas coisas, o Siza é tam-
bém uma personagem particular, não é, mas, há uma das coisas que ele tem, que tem 
a ver com essa condição, e que essa é o arquitecto, que é, ele é uma criança. E esse 
lado, há pouco estavas a falar, quando tu lhe mostras o que fazes, tem aquela coisa que 
as crianças tambem tem, que é um bocadinho de inveja, não estou a falar de inveja no 
sentido negativo, mostra lá como é que fizeste isso? Eu lembro-me que eu trabalhava 
lá e a minha esposa na altura também, e a Carla tinha um desenho de uma cabra que 
fizemos num pilar, uma coisa de memória, era assim uma cabeça, e o Siza passava lá 
com o caderno debaixo do braço e ia-se embora, parou, que é isto? Aproximou-se, 
que é isto? E diz o Madureira que estava conosco: foi a Carla. Como é que fez isto? Foi 
de memória, assim meio atrapalhada… Trazia uns desenhos de umas vacas para pôr 
em baixo, também foi de memória. É magistral! Ele liga-se, ele em particular, mas o 
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desenho nessa liberdade maior, eu também no meu doutoramento estudei um bocadi-
nho, fiz algumas incursões, particularmente através de Leonardo, porque eu tenho um 
certo fascinio por aquele personagem e também a forma como o desenho é o que ele 
quiser. O que ele quiser em qualquer lado, portanto dá para desenhar a engrenagem 
como dá para desenhar o sonho, as montanhas ou o redemoinho das águas ou as na-
ves espaciais, para ele no fundo, o desenho dá para imaginar o inimaginável ou como 
diria o outro, imaginar a evidencia. Mas é esse lado que eu acho, talvez o desenho 
para os arquitectos seja singular, mas agora deixa-me dizer-te, não é para todos. Essa 
talvez seja tambem uma coisa que a gente tambem tem que se desiludir, que é, temos 
que ter a ilusão de que isto é, mas também temos que nos desiludir de que não é para 
todos, porque mesmo o registo em que nós estamos a colocar a questão, não é que nós 
sejamos extraordinários, sem deixar de o ser, há gente que não está interessada em 
começar por aqui, há gente que não está interessada nessa coisa do lado da barricada, 
não isto é para andar por aqui, e até tem exito, é malta de exito, mas há gente para 
quem esta nossa conversa. 

TC:  Mas esse é o fascínio da luta. 

LV:  Eu só te estou a dizer é que não tem mal que a gente esteja assim, mas temos que saber 
que do lado de lá também não é assim. E tu estás a fazer um doutoramento e o dou-
toramento passa um bocadinho por saber as qualidades do território do meu inimigo, 
sim, porque se tu estás a trabalhar nas intensidades, nas qualidades deste desenho que 
é uma espécie de digressão, são os excursos, aquele que nos permite trabalhar dentro 
e fora da linha, não é, é como a masturbação, que a gente não tem a personagem, 
mas tem o prazer. E a gente sabe, já temos esse tratado, que a masturbação faz parte 
do equilibrio das pessoas, das coisas, neste caso dos seres. Mas é preciso saber o que 
é que o nosso parceiro pensa sobre a masturbação, essa coisa que você faz sozinho. E 
quando tu estás a falar do desenho manual também tens que, não podes fazer de conta 
que não existe o desenho digital, o desenho não sei quê, eu estou a dizer isto porque 
acho que a gente fica mais forte se não desconhecer o adversário, se não o ignorar, se 
não o desvalorizar, se não subvalorizar quem só pensa como o nosso adversário e é 
aqui que a gente se reconhece, quais são as qualidades, eu acho que uma delas tem a 
ver com velocidade. O Siza queixava-se que os desenhos dos computadores são muito 
lentos, que um gajo dizia assim, é ao contrário. Imagina na matemática, os softwares 
de cálculo fazem muito mais rapido do que um gajo tiver que fazer à mão, na arte é 
o contrário. O que é que está aqui a acontecer? Demora mais tempo a fazer um 3D, 
uma modulação, uma quantificação do que o tipo que está a fazer o zapping, a veloci-
dade, eu acho que o desenho permite variadissimas velocidades, aliás aquilo são várias 
velocidades. 

TC:  E aqui além da velocidade é sobre o espaço-tempo. 

LV:  Exactamente, é a velocidade que o desenho permite e o Siza inquieta-se. Isso demora 
tanto tempo, nunca mais acaba? Ele dizia-me aqui há dois anos, eu dava projecto e 
dei um ano teoria de 4.º ano e trouxe cá o Siza, trouxe cá o Souto de Moura, trouxe o 
Botelho e gente mais nova, e o Siza uma das coisas que dizia é que o desenho de com-
putador é muito lento, é mais lento que a maquete, para ele tudo isto é mais rápido, 
ele precisa da velocidade, desta velocidade que o desenho permite. 

TC:  E no entanto há uma particularidade interessante que foi uma das curiosidades maio-
res que eu tinha, que era dentro da velocidade, o desenho dele não é muito rápido. 

LV:  Mas não é essa velocidade… olha numa das minhas incursões nos desenhos, isto é 
pastel e isto são poscas e lápis de cor e isto são umas misturas, mas tu…
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TC:  Gostas de trabalhar esse lado, esse lado, esse lado… 

LV:  Gosto, mas depois também gosto destes… 

TC:  Eu gosto muito desta viagem que nós fazemos, não mas gosto muito da viagem que tu 
fazes quando tu te ausentas… 

LV:  Eu só fui buscar isto para te mostrar um bocadinho essas duas ambivalencias, isto para 
mim é um exercício, isto para mim é uma causa, eu nunca tinha experimentado as 
poscas, eu sou um homem livre e faço o que me apeteçe. Este é outro, este já é mais 
rápido, isto são colagens, isto é uma radiografia, eu acho que a gente consegue fazer… 
estas coisas. 

TC:  Nós temos essa vantagem em relação aos artistas, tu estás rodeado de toda esta pano-
râmica, tu constrois muitas coisas ao mesmo tempo… 

LV:  Estou a desenhar o cruxifixo e andei, estou a estudar um bocado, a olhar, ver, encon-
trar afinidades, por exemplo. Isto aqui não é nada, o que é que eu estou a fazer, já sei, 
isto não é assim, é assim e eu não estou a estudar tudo, também não vou estudar tudo. 
Estou a estudar, estou a apreender, é isso que o Siza diz da importancia dos desenhos 
dele no inicio dos projectos, trabalhar com noções e não com… quando ele diz a 
racionalidade precoce num projecto pode matá-lo, porque precipitar a razão é não 
deixar as coisas acontecerem, não quer dizer que a gente não tenha que procurar, ele 
diz que a geometria é um instrumento intermédio que ajuda a trabalhar em grupo, 
mas ele diz sempre esta coisa para voltarmos à questão da qualidade do impreciso, a 
qualidade das noções sobre as coisas do que o valor exacto delas porque a gente numa 
fase inicial, o valor exacto, a gente pode-se iludir e achar que ele serve para alguma 
coisa… e ele diz é preciso ter alguma atenção porque muitas vezes na prática profissio-
nal somos precionados para para tomar decisões, quer para trabalhar com o cliente, 
quer para trabalhar com promotores, quer para trabalhar com colegas e é preciso ter 
alguma inteligencia maior para não acelarar precipitadamente a decisão, por isso ele 
fala a ideia de noção, e o do rigor, quase um rigor qualitativo, como o por do sol para 
os impressionistas… 

TC:  Exactamente e os valores tonais que constroem a paisagem, porque quando os impres-
sionistas começaram por fazer pequenas marcas, com as variações da luz, do contras-
te/luz e toda essa vibração dessas pequenas pinceladas vão construir a consciência do 
lugar seja passagem ou outra figuração qualquer. 

LV:  Mas aí o que tu estás a dizer, quer a forma como estás a falar aqui, quer a forma 
como estavavas a relatar na tua conversa com o Siza a propósito, vocês aí estavam 
já os dois, e tu com o que estávas a dizer agora já é uma atmosfera dos criativos, já é 
quando os criativos se divertem e se trocam entre eles, isso os tipos da música também 
fazem, é quando eles vivem bem juntos e esse lado, vamos chamar-lhe próprio, estás a 
trabalhar a tua ilucidação sobre a tecnologia, porque tu ainda não estás a criar, sabes 
porque é que ele pára para te ouvir? Porque ele já teve muitas dificuldades, são as 
dificuldades que nos colocam a hipótese de superação, as facilidades não nos levam 
a lado nenhum, e é quando tu sentes dificuldade e as ultrapassas que fica registado 
duas coisas: a ultrapassagem e a dificuldade. A ultrapassagem de uma forma geral 
serve para a autoestima, mas as dificuldades são aquelas que nos permitem recriar no 
dia a seguir. Eu estou a imaginar que aquilo que nos liga à novidade, dessas coisas é 
também, não é só a vontade de aprender, é vontade de ultrapassar alguma dificuldade 
que já fomos capazes de reconhecer.

TC:  Voltando à história, isto é fazendo um zaping invertido até porque tocaste aí num 
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assunto importante que é reconhecer o território do inimigo… António Quadros Fer-
reira, director da faculdade fez a pergunta “O que é que faz um arquitecto aqui na 
faculdade de Belas Artes?”. Eu não ia preparado para uma pergunta destas… 

LV:  Mas tu sentiste essa pergunta ostensiva ou ela estava inteligente? Essa demanda pode 
ser inteligente, dar a palavra. 

TC:  Senti que era uma provocação e um desafio por assim dizer, só porque sou arquitec-
to também posso dedicar-me a fazer destas coisas como nós também sabemos fazer, 
defendi-me… é o espaço onde eu quero aprender, porque o outro eu já tenho. Quero 
sentir uma espécie de desafio pessoal perante aquilo que eu vou aprender e aquilo que 
eu vou investigar e aquilo que eu pretendo trazer de novo ou trazer como novidade e 
a conversa foi-se amenizando… 

LV:  A provocação do António Quadros com a ajuda do teu orientador depois, o que é que 
tu fazes e bem, tu vais lá, tens uma formação base, uma prática profissional, uma expe-
riencia de vida, mas tu estás a fazer um doutoramento em desenho nas Belas Artes… 
O contexto parece-me importante. O que é que acontece: ao fazeres esta passagem, 
tu afastaste-te de algumas coisas e tomaste partido, tens uma paixão, provavelmente 
nesta fase, já estás bastante mais feliz que noutros momentos porque tu te revês na 
paixão que tens e se calhar tu sempre foste assim, sempres tiveste esta paixão, mas 
só agora com os teus adversários à partida é que consegues trabalhar sobre ela. Não 
te esqueças daqueles que nunca te acompanharam quando tu mais precisavas… os 
arquitectos, portanto não os desconsideres como tal… não vai ser o teu contraditório 
técnico na apresentação do teu doutoramento, mas eles são a sombra, são aqueles que 
não deixam, porque o desenho não é uma coisa pacífica.

TC:  Não é, não é. Fiz questão de mostrar os 40 desenhos fiz isto: isto foi o trabalho de uma 
semana.  

LV:  Pois porque ainda por cima tu desenhas, imagina que tu não desenhas, não te esque-
ças disso, não te esqueças que tu desenhas, o que significa que tu tens uma arma em ti, 
uma competencia em ti que é imensa. Imagina que há um gajo como tu, isso também 
é interessante a gente imaginar, e se eu quisesse fazer o que estou a fazer, mas não 
tivesse uma relação fácil com o desenho? 

TC:  Isso é uma espécie de contraditório. 

LV:  Exactamente, e se eu agora tivesse de escrever isto e por uma força de vicissitude da 
vida não pudesse desenhar? 

TC:  Ficasses sem mãos. 

LV:  Podes desenhar com a palavra. E tu desenhas com a palavra, sabes escrever. E é esse 
exercício de… não é de defesa, é de ataque.

TC:  Eu diria que a palavra vai ser o corpo necessário ou a estrutura necessária para justi-
ficar o que ainda não domino com a palavra escrita.

LV:  Pá, sabes porquê? Porque eles depois, olham para os desenhos e passeiam à volta 
deles… a palavra é onde nós podemos ser iguais, por muito que a palavra até seja 
subjectiva, quando eu digo ter a consciência do teu inimigo, eu acho que o mundo 
do desenho, eu quando olho para aquilo, gosto daquilo e tenho prazer naquilo, estou 
numa fase em que não me importo nada que não gostem… esse desenho outro que tu 
chamas marginal, ele pode sempre nunca vir a público, sem perder a sua dignidade.

TC:  Há momentos que não sou eu que estou a desenhar. É o desenho que me está a dese-
nhar a mim.
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LV:  Essa é outra coisa fantástica, e boa, eu também do ponto devista didatico também 
uso isso que é, atenção há uma fase inicial em que tu tens que informar, mas há uma 
fase em que tu já não fazes aquilo que te apetece, aquele gajo que tem uma mão e 
que desenha em ti, que se vira para cima tu já só estás a viver, eu acredito que isso é 
sentido da mútua composição ou da mútua recomposição, também existe nas outras 
representações, sobretudo aquelas que passam muito pela afirmação pessoal.

TC:  Há qualquer coisa que me está a manipular, sinto-me manipulado muitas vezes por 
aquilo que está a acontecer no espaço da folha e então digo assim: e porque é que eu 
faço isto? E abro os cadernos de capa preta, e vejo que aquele desenho que está ali, 
aquele grafismo que aparece naquelas folhas, tem um diálogo completamente distinto, 
isto é, eles estão lá, porque foram a informação necessária para traduzir o que está a 
ser pensado em determinado momento e para comunicar, ser matéria comunicável 
para alguém que vai reproduzir mais à frente. E depois quando olho para o outro lado, 
vejo uma espécie de tina manipuladora, espaço que é a folha branca, que é um espaço 
de oportunidade, mas ao mesmo tempo é um espaço de manipulação compulsiva. 

LV:  É interessante pensar por exemplo até nessa analogia física, saber se essas digressões, 
esse outro desenho vive em momentos separados ou bordeja. Bordejam outro dese-
nho, entra dentro dele ou está ao lado? É em dias diferentes? Ou outras vezes pode 
andar à border, pode andar no limite. Ou pode andar quando tu te saturas, quando tu 
não consegues, estás num impasse. 

TC: Que é aquilo que o Aalto fala, de ir para casa, esquecer tudo, fazer o que me apetece 
e no meio de toda essa problemática que passa pela nossa consciência do projecto, 
tudo isso passa para um espaço consciente e esse espaço de liberdade, espaço teu, 
espaço nosso, é o espaço onde tudo se vai sedimentar ou reorganizar de novo para 
depois produzir o projecto. Este é o tal lado periférico, chamo marginal, que permite 
ao arquitecto criar essa deriva. 

LV:  Sabes que essa ideia da periferia… eu pessoalmente acho que o mais interessante na 
nossa disciplina é que ela tem imensa capacidade para ir para a zona de vibração, e 
para a zona da periferia, pode ser política, pode ser sociológica, pode ser economia, 
pode ser arte, pode ser tecnologia, quer dizer, e eu não tenho a certeza, às vezes a 
gente diz, há, mas isto é tudo assim, não tenho a certeza. 

TC:  Não, eu tenho muitas dúvidas. 

LV:  Eu costumo às vezes usar a ideia que a nossa área trabalha a filosofia, a arte e a 
ciência. É uma espécie de triangulo. Eu vejo isto de uma forma muito dinâmica, mas 
muito triangulada. E mesmo que um dos vértices possa estar muitas vezes em standby, 
porque é o chamado árbitro que deixa acontecer. Eu acho que, eu chamei-lhe zona de 
vibração porque é onde eu acho que nós podemos, a emancipação faz-se no terreno 
onde o inimigo também vive, é por isso que eu gosto muito da ideia…

TC:  O que eu estou a dizer é que aquele fascínio era algo que eu precisava passado 30 anos 
de exercício da arquitectura. Eu senti que, não é que eu esteja esgotado, eu preciso de 
ser eu, eu preciso de encontrar e preciso de saber porquê. Porque esta angústia, esta 
sensação de instabilidade, o que é que eu procuro incessantemente esta coisa, porque é 
que isto acontece, porque é que eu me distancio da família, ou estou longe da família, 
para estar encerrado um fim de semana inteiro sem ver ninguém… Isto para te dizer 
o quê, o desenho eu entendo-o com esse lado do eu, da relação com o eu, e entendo 
também como o espaço onde tu próprio te colocas à prova. E o espaço de mediação 
entre aquilo que acontece e aquilo que muitas vezes também é uma espécie de espanto 
ou de assombro, vamos chamar assim. 
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Cronologia

2013 [En]genho

2014 As linhas agora espessas 

2015 [Ex]perimento

 Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto

 (no âmbito do Curso de Doutoramento em Arte e Design)

2015 My Own Private Phosphenes	(curadoria	de	Pedro	Crisóstomo)

Igreja de Santa Clara-a-Velha, Coimbra, 2015

Museu Nacional Soares dos Reis, Porto, 2016

Ordem dos Arquitectos Secção Regional Norte, Porto, 2017

Trienal de Arquitectura, Palácio Sinel de Cordes, Lisboa, 2018

2019  [Un]fold Landscapes	(comissariado	por	Paulo	Luís	Almeida)

 Ordem dos Arquitectos Secção Regional Norte, Porto, 2019

Os percursos expositivos feitos entre 2013 e 2019, constituíram uma forma de entender e 
aplicar novos conhecimentos e experiências em torno das aprendizagens, desde a fase inicial 
do curso de Doutoramento em Arte e Design, até ao final desta tese. Este período ajudou a 
construir um suporte conceptual equacionando as questões artísticas numa perspectiva mais 
abrangente do desenho do arquitecto, ainda com as inevitáveis fragilidades à noção de Arte, 
ou pelo menos do que isso significa no espaço de investigação em arte e a mudança metodo-
lógica, por contraponto ao exercício da arquitectura.

As  primeiras experiências de que resultaram as três propostas iniciais [En]genho, As linhas agora 
espessas e [Ex]perimento permitiram interiorizar o que mais tarde se veio a constituir no tema 
da investigação. Porém, a transposição dessas experiências não estabelece uma imediatidade 
com o tema da tese, apenas permite começar um percurso, ligando através de estruturas per-
formativas o formato de engenhos construídos como maquetes experimentais.

Percurso esse que tomaria já por aproximação à arquitectura e na presença dos objectos 
criados uma vontade de interligar à experiência como arquitecto, a existência performativa 
de aparências escultóricas numa dinâmica auto-manipulável. Deu-se uma viragem de 180º. 
A antecipação não tendo sido linear encontra num novo percurso, já sobre o Desenho, as 
legítimas proximidades à profissão de arquitecto, pela importância da sua coexistência parti-
lhada no desenvolvimento de conceitos disciplinares do projecto. Fez-se mais tarde em 2019 
uma abordagem mais radical desse mesmo desenho, mas tomando o seu lado experimental, 
dentro de uma postura artística que resultou uma série de desenhos performativos, [UN]fold 
Landscapes.
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[En]genho

1.ª exposição elaborada pelos doutorandos do Curso de Doutoramento em Arte e Design da 
Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto.

Um primeiro esboço tímido, um dispositivo que desenha levado pela acção de quem intervém 
e que se move aleatoriamente, uma leitura que advém de marcas que podem observar-se na 
natureza, por movimentos de coisas diferenciadas sobre superfícies. 

Procurou-se na observação do fenómeno as implicações gestuais do movimento casuístico, 
retomados mais tarde em processos iniciáticos para a construção dos desenhos finais do pro-
jecto artístico.
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As linhas agora espessas

2.ª exposição elaborada pelos doutorandos do Curso de Doutoramento em Arte e Design da 
Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto.

Abordou-se um tema diferente do anterior, construindo uma estrutura tridimensional em 
madeira, um lugar de habitar. Aqui existiu uma proximidade com o pensamento arquitectó-
nico, os espaços percorríveis pelo olhar, de aproximação à escala habitável: são o desenho em 
formato tridimensional, físico, maquetizado.

O objecto sinestésico que constroi a linha das estruturas, que se complementa e hierarquiza, 
define a escala. Limites espessos e estáticos, correspondendo-se mutuamente num voyerismo, 
um jogo de poder, são limites no limite, são forma apreendida do eu para o eu, analíticos, 
depurados, dogmáticos.

O espaço é limite, mas expectante atravessa o olhar, por estar aprisionado, por fazer parte da 
incestuosa relação de forças. Resta o quê? O diálogo silencioso cúmplice de quem olha e não 
diz uma palavra. A dúvida mais expectante das espessas linhas, a marginalidade do diálogo 
periférico, é o desenho sem papel, sem o registo reconhecível como tal.

Agora que a dúvida nos tomou de assalto, só resta encontrar um caminho pelo qual o trilho 
seja visível, que se possa tatear com as mãos, pois já esgotamos tudo o que a visão nos poderia 
oferecer. Talvez a matéria com espessura exorte o enigma, a solução ou a evocação de uma 
existência há muito transformada por mãos e máquinas, que agora se entregam às mãos do 
criador, esse personagem ausente, ubíquo, que tudo quer. 

Afinal, para quê esta existência encarnada num cartesianismo solúvel, mas apetecivelmente 
convicto? Outrora intransigente e menos permissivo, o jogo, esse, continua, dominado pelas 
dimensões que descobre ou se descobrem, de quem passa e comenta c’est un déjà vu, esquecen-
do de quantos déjà vu se desenharam repetidamente sem nunca se encontrarem, sem pode-
rem sequer converter-se a uma nova ilusão, mesmo que indelével, mesmo que ficticiamente 
ilusória.

As linhas agora espessas deambulam pela visão mais ou menos atenta de quem não se im-
porta de as ver com as mãos. O torpor cego que obriga o imaginário a não se deixar levar 
por ilusões da verdade, mesmo que a ilusória subjectividade Kantiana irrompa num tropel 
imparável, qual galope desenfreado de um puro sangue. Vão-se diluindo, desvanecendo-se 
no horizonte. A paisagem engole paulatinamente os resquícios da espessura. Ao longe, eis a 
linha, desenho sem espessura, puramente caligráfico como se pretende. Por fim, reconhece-
mos que a espessura é tudo uma questão de escala. Aquela linha desenha-se na paisagem, é a 
paisagem mesmo que nos pareça absurdo.
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[Ex]perimento, o tempo e o lugar das linhas com som

3.ª exposição elaborada pelos doutorandos do Curso de Doutoramento em Arte e Design da 
Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto.

Retomamos a experiência do [En]genho. Retiramos o carácter mais básico da sua construção, 
mas utilizamos o mesmo conceito performativo através de movimentos sobre dois tipos de 
superfície: areia natural e pigmentada e PVC branco de 1,5 mm.

Desenhou-se a representação planimétrica e alçado, um desenho com regras, com o rigor 
para ser construído, foi o arquitecto a trabalhar com as amarras da sua condição.

Linhas sem mente são o desvio provocatório ao acto de desenhar, um vislumbre intencional 
na construção aleatória que procura no movimento entrópico ou no caos o reconhecimento 
de uma grafia para além da grafia. Vive da intencionalidade do tacto e da acção do imaginar 
o acontecimento sequente, num resultado inimitável e irrepetível, a suposições ou dogmas. 
É um sistema livre. Caminha por onde as forças e as geometrias resultantes da Física o obri-
gam. Não se interroga, não tem dúvidas perante as Leis Universais claras e indiscutíveis, num 
continuum cego da viagem até ao seu próprio silêncio, onde não existe acção ou movimento. 

Este poderá ser o desígnio de um engenho suspenso às leis que o governam. Algo que se des-
cobre na aleatoriedade da sua grafia, onde cada linha, cada ponto, estabelecem a gramática 
da representação e a cumplicidade do primeiro gesto intencional. Limbo irracional da marca 
desenhada, a improvável representação do nada, ou de algo esclarecedor, tudo dependerá do 
gesto que inicia.

Engenho que segue os movimentos pendulares, uma acção cúmplice e directa com o obser-
vador. Os movimentos próprios de cada pêndulo, a reacção e a analogia à segunda Lei de 
Newton, “a mudança na quantidade de movimento é proporcional à força motora impressa 
e faz-se na direcção da linha recta segundo a qual a força motora é aplicada. Princípios da 
Física introduzidos ao elemento riscador que não desenha, somente a marca de cada pên-
dulo, oscila entre ponto ou linha. Movimentos aleatórios, provocados, procuram a caligrafia 
nas tensões directas ou indirectas do toque inadvertido, um sismógrafo, processado pelo mo-
vimento pendular associados ao gesto errante do que marca, posicionado de forma oblíqua 
na variável do plano horizontal ou inclinado do suporte. 
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My Own Private Phosphenes (curadoria de Pedro Crisóstomo)

“My Own Private Phosphenes surge como uma vontade de afirmação e testemunho continuado 
do esquisso, da sua importância e repercussão multidisciplinar na obra construída e, inevita-
velmente, da sua validação como “utensílio” fundamental no processo criativo do arquitecto”.

Pedro Crisóstomo
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[Un]fold Landscapes

“O desenho, no entanto, raramente atrai pontos de vista consensuais. Em vez disso, convida 
à frustração ou à obsessão ao tentar esclarecer aquilo que é escorregadio e irresoluto no seu 
estatuto fluido enquanto acto performativo e ideia; enquanto signo, símbolo e significante; 
como diagrama conceptual assim como medium, processo e técnica. Com muitos muitos 
usos, manifestações e aplicações”1.

Deanna Petherbridge

1 Petherbridge, D. (2008). “Nailing the Liminal: The Difficulties of  Defining Drawing” in Garner, S. (2008). Writing on 
Drawing. Bristol: Intellect Books, p. 27.
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Série I

A ruína como artefacto

ANEXO IV

N.º de desenhos: 12
Dimensões (cm): 42 x 60
Técnicas: grafite (barra e lápis) sobre papel





























Série II

Gravidade zero

ANEXO IV

N.º de desenhos: 12
Dimensões (cm): [5] 24 x 50 ; [7] 41 x 57
Técnicas: [5] tinta da china (scratching) sobre platex ; [7] tinta da china (aparo e pincel) sobre papel

























Série III

As cidades inacabadas

ANEXO IV

N.º de desenhos: 20
Dimensões (cm): [7] 24 x 32 ; [7] 30 x 42 ; [2] 32,5 x 50 ; [1] 40 x 55 ; [2] 48,5 x 67 ; [1] 50 x 65
Técnicas: [7] grafite aguarelável sobre papel ; [10] aguarela e aparo sobre papel ; [3] grafite 
aguarelável pigmentada sobre papel

















































Série IV

Paisagens desdobradas

ANEXO IV

N.º de desenhos: 4
Dimensões (cm): 42 x 60
Técnicas: grafite (barra e lápis) sobre papel













Série V

Fragmento

ANEXO IV

N.º de desenhos: 11
Dimensões (cm): [1] 50 x70 ; [10] 30 x 42
Técnicas: grafite aguarelável (barra, pincel e grafos) sobre papel

























Série VI

“The One Drawing Challenge”
(O Desafio de Um Desenho)

ANEXO IV

N.º de desenhos: 1
Dimensões (cm): 50 x 70
Técnicas: grafite aguarelável (pincel, aparo e grafos) sobre papel





ANEXO IV

“Caderno Proscrito: do Homem
que Gostava de Cidades”

Dimensões (cm): 13 [comprimento] x 10 [largura] x 4 [espessura]
Técnicas: aguarela e aparo sobre papel




















































